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Resumé
Hovedformålet med national-
parkernes etablering i Dan-
mark er ”At bevare og styrke
naturens kvalitet og mangfol-
dighed”. Derfor er det meget
værdifuldt at få foretaget en re-
producerbar baseline registre-
ring af forskellige organisme-
grupper for at vurdere, om  na -
tio nalparken lever op til formå-
let. Bagrunden for at dette pro-
jekt drejer sig om, at mosser er
en værdifuld indikatororganis-
megruppe, som er særdeles
velegnede til at afsløre noget
om naturens tilstand.

Formålet med denne rapport
er at præsentere resultaterne af
projektet ”Mosserne i National-
park Thy”, medfinansieret af
15. Juni Fonden. Formålet med
projektet var at kortlægge mos-
serne i Nationalparken med fo-
kus på naturtyper og give an-
befalinger til forvaltning. Meto-
den til dataindsamlingen, som
er anvendt, er kompatibel med
den nationale overvågning af
naturtyper med et prøvefelt på
78,5 m2. Derudover blev der

indsamlet supplerende artsli-
ster for naturtyperne. Der blev
undersøgt 290 prøvefelter, som
var udlagt tilfældigt i 20 hoved-
naturtyper, og 61, som var ud-
lagt subjektivt. I alt blev der
udarbejdet 561 artslister. Tidli-
gere var der kendt 90 mosarter
fra nationalparken, hvilket sva-
rer til ca en tredjedel af de 263
arter, som vi fandt. Klitlavnin-
gerne viste sig at være den
mest værdifulde naturtype og
af international vigtighed, med
den største artspulje (119 arter)
blandt de lysåbne naturtyper,
samt flest registrerede arter (49
arter) omfattet af rødlisterne i
Holland og Tyskland. Planta-
gerne, og især løvtræbevoks-
ninger, viste sig også at være
værdifulde for mosser. Løvbe-
voksningerne viste sig at være
den naturtype med den største
artspulje (120 arter), men med
mindre end halvdelen (i antal)
af rødlistede arter, som blev re-
gistreret i klitlavningerne.  Nåle -
bevoksningerne indeholdt me-
re begrænsede naturværdier.
De kalkrige overdrev var den

lysåbne naturtype med den
næststørste artspulje (82 arter).
Rigkær og hængesæk var over-
raskende artsfattige. Den stør -
ste arts-turnover blev fundet i
grøfterne, forklaret ved den
store forskellighed af naturty-
per, de dræner, og den store
forskel i fugtighed indenfor det
enkelte prøvefelt. Den invasive
mos Stjerne-bredribbe (Cam-
pylopus introflexus) var meget
udbredt, som den 9. mest regi-
strerede art og med en over-
vægt i klitnaturtyperne. Anbe-
falingerne fra projektet er, at
klitlavningerne har højeste pri-
oritet og at man med fordel
kan genetablere mere klitnatur
ved at afdrive nålebevoksnin-
ger. Dernæst anbefales, at den
naturlige hydrologi genskabes
og der etableres den korrekte
forstyrrelse til gavn for de
man ge sjældne pionérmosser.
Endelig anbefales, at den  at mo -
sfæriske kvælstofdeposition re-
duceres. Det bør også overvej -
es at etablere en overvågning
af særligt sjældne, truede eller
naturtypekarakteristiske arter.



The aim of this report is to pre-
sent the results of the project
“The mosses of Thy National
Park”. The project is partly fi-
nanced by ‘15. Juni Fonden’ –
a private Danish foundation
that focuses on biodiversity.
The main purpose for establis-
hing national parks in Den-
mark is to maintain and devel-
op biodiversity. It is therefore
very valuable to have baseline
data for some of the most im-
portant organisms found in
these areas. Mosses are chosen
for this purpose because they
are valuable indicators of habi-
tat quality.

The aim of the project was to
record the occurrence of mos-
ses in Thy National Park within
different habitats; and to  pre -
sent some recommendations
for management. The method
used for collecting data was
compatible with the Danish
monitoring of terrestrial habi-
tats, with a sample size of 78.5
m2 combined with the record -

ing of additional species lists.
We recorded 561 species lists
from 290 random sample plots
and 61 subjectively placed
sample plots. In total we found
263 species of mosses within
the national park – including
174 species not previously
 found in the area.

Dune slack was shown to be
the most important habitat,
with a species pool of 119 spe-
cies and containing the highest
number of species that are red-
listed in Holland and Germany.

Plantations – especially the
broad-leaved stands – were
surprisingly the most species-
rich (120 species) habitat, but
contained less than 50 % of the
number of red-listed species
present in the dune slacks. The
areas with conifer trees  con -
tained far less-interesting spe-
cies. Calcareous grassland was
the open habitat, without do-
minance of trees, with the sec -
ond-biggest species pool (82

species). Rich fens and blanket
bogs were surprisingly  spe -
cies-poor. The highest species
turnover was found in ditches.
This can be explained by the
variety of habitats that are
 drained, but it is also related to
the large differences of soil
moisture inside each sample
plot.
The invasive moss Campylo-
pus introflexus was very
 abund ant and the ninth most
recorded species. It was prima-
rily recorded in the dunes.
Recommendations for improv -
ing moss diversity are to priori-
tise the dune slack habitats,
due to their internationally
high level of quality; and to re-
establish the dune system
where conifers are planted.
Furthermore, it is recommend -
ed to re-establish the natural
water regime and to establish
sufficient disturbance for the
benefit of the rare pioneer
mosses. Finally it is recommen-
ded to reduce the deposition
of atmospheric nitrogen.
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English summary

Læsevejledning
Rapporten er opbygget med
klassiske afsnit om baggrund,
metode, resultater og  diskus -
sion. I resultatafsnittet kan der
forekomme gentagelser, da vi
har valgt at beskrive resultater
fra naturtyperne samlet i en
sammenligning på tværs af na-
turtyper, og derudover gå i dyb-
 den med de enkelte naturtyper,

så afsnittene kan læses sær -
skilt.

I bilagene kan man læse be-
skrivelser af nogle udvalgte,
vigtige lokaliteter. Lokaliteter-
ne er udvalgt fordi de indehol-
der er særlig rig og naturtype-
karakteristisk mosflora. Efter-
følgende præsenteres en ræk-

ke artfaktablade, som beskri-
ver enkeltarter. De udvalgte ar-
ter udgøres primært af meget
sjældne arter.

Som en forbedring af læseven-
ligheden har vi valgt at skrive
de danske artsnavne med stort
begyndelsesbogstav.



Projektbaggrund
Nationalparkerne i Danmark er
relativt nye spillere på natur-
området, og Nationalpark Thy
er den første etablerede natio-
nalpark i landet med officiel
åbning i 2008. Nationalparker-
ne er fremkommet efter en
mangeårig proces med fokus
på den biologiske mangfoldig-
hed. Baggrunden og motivatio-
nen for etablering af danske
nationalparker skal findes i en
langvarig politisk og faglig
proces, som startede for snart
30 år siden. En milepæl blev
sat i 1987, hvor FN offentlig-
gjorde Brundtlandrapporten,
som blandt andet satte fokus
på den biologiske mangfoldig-
hed (herefter kaldet biodiversi-
tet). Dette vigtige arbejde skab-
 te drivkraften for verdenstop-
mødet i 1992, som mundede
ud i FN’s Rio-deklaration. Rio-
konventionen satte større fo-
kus på at stoppe tabet af biodi-
versitet, og Danmark har efter-
følgende tilsluttet sig. I den ef-
terfølgende periode blev der
igangsat forskellige tiltag med
fokus på at stoppe tabet af bio-
diversitet, og en kritisk rapport
fra OECD om Danmarks ind-
sats betød at den danske rege-
ring nedsatte et udvalg i 2000,
som skulle arbejdede videre
med ideen om at skabe mulig-
heder for at standse tilbage-
gangen af biodiversitet. En af
de vigtige anbefalinger fra det-
te udvalg var, at naturen har
brug for mere plads i det in-
tensivt udnyttede danske land-
skab, og udvalget foreslog
kon  kret etablering af seks stør -
re naturområder  (Wilhjelm -

udvalget 2001). Året efter var
der et nyt verdenstopmøde
med fokus på at standse tabet
af biodiversitet inden 2010.
Målet blev ikke nået og er der-
for udskudt til 2020, efter at en
ny biodiversitetskonvention
blev formuleret i 2010 i  Na goya,
Japan.

De danske nationalparker er
således en vigtig del af den
danske indsats for at stoppe ta-
bet af biodiversitet. National-
parkernes vigtighed for biodi-
versiteten kan ses i national-
parkloven § 1, stk. 2, som
fremhæver formålet: ”At beva-
re og styrke naturens kvalitet
og mangfoldighed”. Hvorvidt
det lykkes Danmark at stoppe
biodiversitetstabet, kan kun
måles ved grundig, videnska-
belig kortlægning af den eksi-
sterende biodiversitet med re-
producerbare metoder. Kort-
lægning af mosserne i Natio-

nalpark Thy er et væsentligt bi-
drag hertil, omend denne ba-
sismonitering ”kun” omfatter
én gruppe af organismer. Kort-
lægningen er den første af sin
slags i Danmark og vil med et
unikt datasæt sikre en vigtig
basisviden om mosserne i  Na -
tionalpark Thy. Et af formålene
med projektet er netop at  til -
veje bringe et solidt datagrund-
lag om  na tio nalparkens mos-
flora, som forhåbentlig kan
hjælpe til at sikre værdifulde
naturværdier.

Geologi
Jordbundens beskaffenhed og
det geologiske udgangsmateri-
ale er kendt for at have stor
be tydning for mossernes for-
deling i landskabet. I National-
park Thy er der især tre vigtige
faktorer, som har betydning for
mossernes fordeling: Kalkfore-
komst (primært mod nord),
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Baggrund

Fliget ribbeløv (Pellia endiviifolia) fra Blegsøskrænten. Det ses at kalken ligger
i jordoverfladen.



sandfygning (næsten overalt)
og moræneaflejringer (primært
mod syd).

Som for det øvrige Danmark er
landskabet i Thy altovervejen-
de udformet og præget af den
sidste istid. Isen gled fra nord -
øst ind over det område, der i
dag er Thy (Andersen m.fl.
1997). På dette tidspunkt hav-
de saltbevægelser i undergrun-
den flere steder dannet forhøj -
ninger i landskabet. Specielt i
Nordthy er saltet trængt opad,
så det øverste lag ”kun” ligger i
3-4 km dybde. Oven over dis-
se gamle saltlag findes der især
i Nordthy et mange hundrede
meter tykt lag af kalk, moler
og glimmerler. Under isens
vandring hen over Thy skrabe-
de den de øverste lag af bak-
ketoppene og førte materialet
sydpå. Det er årsagen til, at
kalken i dag ligger nær over-
fladen i Nordthy, som det fx
ses på kalkoverdrevene ved
Hanstholm. Sydthy lå delvist i
læ bag forhøjningerne af kalk
og andre materialer i Nordthy.
Det bevirkede, at isen i dette
område aflejrede store mæng-

der af det materiale, den førte
med sig. En del af materialet
kom fra Nordthy, men store
mængder af ler, sand, grus og
sten stammede fra Sydnorge
og fra bunden af Skagerrak.
Disse sammenblandede mate-
rialer kendes som moræneaf-
lejringer.

Da isen havde trukket sig tilba-
ge, var det landskab, der duk-
kede frem, meget forskelligt
fra det nuværende. Den nordli-
ge del af Jylland var lettet for

ismassernes enorme vægt og
landområderne hævede sig
langsomt, samtidig med at
vandstanden steg i havet på
grund af isens afsmeltning. For
omkring 9.000 år siden blev
klimaet så mildt, at havets
overflade steg betydeligt mere
end landet hævede sig. Store
landområder blev oversvøm-
met, og den vestlige del af Thy
var i den følgende periode
hav  bund i det såkaldte Stenal-
derhav eller Littorinahavet.

På den tid var Thy et ørige. Ha-
 vet bearbejdede kalkformatio-
nerne og der blev dannet stejle
klinter i kalkforekomsterne.
Mange af disse gamle kyst-
skrænter ligger i dag markant i
landskabet og ofte flere kilo-
meter inde i landet. Massive
kalkforekomster som det ses
flere steder i nationalparken
(fx Blegsø Skrænten) giver helt
specielle vækstvilkår for mos-
ser. Kalken giver en helt  spe -
ciel jordbundsporøsitet, pH,
næringsstatus og vandtilgæn-
gelighed (Etherington 1988).
Disse helt unikke jordbunds-
forhold rummer en særegen
gruppe mosser (de kalkelsken-
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Strandengsnatur ved Agger Tange

Det største område med sandfygning i nationalparken ved Lodbjerg fyr, som
ses i baggrunden



de eller kalktolerante), hvoraf
mange er sjældne i Danmark.

Med tiden er de mange ind-
skæringer langs hele Thys
 vest kyst blevet fyldt op med
sand, samtidig med at landet
hævede sig og Littorinahavets
bund blev tørt land. I dag fin-
des disse aflejringer i 4-5 me-
ters højde over havet, og den
tidligere havbund danner al-
mindeligvis en nogenlunde
jævn overflade. På grund af
den fortsatte bevægelse i saltla-
gene er de marine aflejringer
presset op i 14-15 meter over
havet, som det ses nord for
Nors Sø.
Thys vestkyst er næsten udlig-
net i dag. Langs kysten har ha-
vet i tidens løb aflejret store
mængder sand, som vinden
har samlet i klitbælter både på
den hævede havbund og på
morænen i den nordlige del af
nationalparken. I de sidste godt
2.000 år har der været tre bety-
dende sandflugtsperioder. De
falder alle sammen med kolde
klimaperioder: 1. periode om-
kring 400 f. Kr., 2. periode 400-
600 e. Kr. og sidste periode i
historisk tid 1450 – 1750 e. Kr.

Næsten hele nationalparken er
præget af sandflugten og klit-
dannelsen. Klitbæltet har en
gennemsnitlig bredde på 4-5
km og helt op til 9-10 km. Klit-
terne har generelt et meget lavt
pH (stærkt sur jordbund), som
man finder i hedenaturen. I
klitnaturtyperne ses desuden
meget stor variation i fugtig-
hed, fra de knastørre sydvend-
te klitflader til vandfyldte  af -
blæsningsflader, hver med sine
arter tilknyttet. Der findes altså

stor rumlig variation i fugtig-
hedsforholdene, men den tids-
mæssige variation i fugtigheds-
forholdene er af stor betydning
for mange mosser. Det at der
findes naturlige og periodevist
udtørrende vandhuller og lav-
ninger, giver en naturlig for-
styrrelse i landskabet, som er
meget vigtig for en stribe sjæld-
 ne mosser.
Sammenfattende kan man be-
tegne det meste af landskabet i
Nationalpark Thy, som  over -
vejende meget ungt og i høj
grad præget af sandflugt. Det
er endvidere karakteristisk for
nationalparken, at kalken i un-
dergrunden kommer helt frem
på jordoverfladen.

Lokalt kan påvirkning af salt-
vand være endnu en faktor af
stor betydning for mosserne i
Nationalpark Thy, hvilket også
er relatereret til den geologiske
udformning af landskabet (se
senere). I Danmark findes in-
gen mosser i det strengt mari-
ne miljø, men der er nogle få
mosser, som kan tolerere en
smule saltvand. Disse forhold
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Moræneaflejringerne til højre i billedet er blevet blottet efter en vinterstorm
vest for Lodbjerg fyr.

Den største afblæsningsflade og begyndende vandremile i Nationalparken ses
ved Lodbjerg Fyr



findes i nationalparken ude-
lukkende i strandengsområdet
syd for Agger.

Klima
De vigtigste klimatiske para-
metre, som fordeler mosserne i
Danmark og Nationalpark Thy,
er især nedbør og temperatur.
En stribe mosser er tilpasset
store og hyppige nedbørs-
mængder i kombination med
relativt varme vintre – de så -
kaldte atlantiske mosser. Andre
mosser er tilpasset mindre
ned bør og koldere vintre – de
mere kontinentale mosser. Vejr
og klima har således overord-
net betydning for, hvordan mos-
ser fordeler sig på stor skala.

Den gennemsnitlige årlige ned-
 bør over land er i Danmark
712 mm, men varierer meget
fra år til år og fra sted til sted.
For eksempel regner det gen-
nemsnitligt mest i det centrale
Jylland med over 900 mm og
mindst over Kattegat og Born-
holm med blot omkring 500
mm. Der er en tendens til, som
følge af klimatiske ændringer,
at den årlige nedbør er stigen-
de, idet den gennemsnitlige år -
lige nedbør i Danmark siden
1990 har været på omkring 745
mm og er tiltaget med cirka
100 mm siden de systematiske
målinger begyndte i 1874. I bo-
 gen ”Det danske vejr” (Theil-
gaard 2006) angives en række
datasæt, som sammenfattende
kan tegne et billede af klimaet
i Thy og nationalparken. Der
findes blandt andet en klima-
målestation ved Hinding, nord
for Nors Sø, og data fra denne
målestation viser, at der falder
væsentlig mere nedbør i denne
del af nationalparken end i
landet som helhed. I Hinding

måles en årsnedbør på 834
mm.

En anden målestation findes
ved Silstrup, syd for Thisted,
hvor der måles solskinstimer,
og man kan her se, at der er
flere årlige solskinstimer i Sil-
strup (1573 timer) end lands-
gennemsnittet (1563 timer).

Temperaturen ligger i Thy lige
under landsgennemsnittet. I
Silstrup ligger middeltempera-
turen over et år på 8,0°C, hvor
landssnittet er 8,3°C. Den
såkaldte maksimumsmiddel-
temperatur (gennemsnittet af
de højeste dagstemperaturer i
løbet af året) er på 10,7°C,
hvilket er væsentligt under
landsgennemsnittet på 11,4°C.
Der tegner sig bag disse mid-
deltal et billede af, at vintrene i
Thy er varmere end landsgen-
nemsnittet, imens somrene er
en smule køligere. Denne års-
tidsvariation hænger sammen
med nærheden til Skagerrak
og Nordsøen, som virker som
et stort kølelegeme om som-

meren og en kuldebuffer om
vinteren. Det skal pointeres, at
mange mosser ikke fordeler
sig efter gennemsnitlig tempe-
ratur og nedbør, men snarere
efter klimaekstremer, fx dage
uden nedbør, dage med ned-
bør, dage med væksttempera-
turer osv.

Mosser –
kort fortalt
Mosser findes over hele klo-
den, fra arktiske egne til tro-
perne. De vokser ofte, hvor
der er rimelig høj fugtighed,
men kan også findes på klip-
per, som bliver meget varme,
og mosserne her er derfor tole-
rante over for udtørringsstress.
I de allernordligste egne, over
Polarcirklen, og på Antarktis,
kan mosser være den domine-
rende plantegruppe trods de
ekstreme livsbetingelser. Mos-
ser kan ligeledes dominere
over trægrænsen i bjergegne.
Denne succes hænger blandt
andet sammen med, at mosser
er i stand til at tolerere lange
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Almindelig jomfruhår (Polytrichum commune) vokser altid fugtigt og kan nemt
blive 20-25 cm høj.



perioder med ekstrem kulde
og er stedsegrønne.

En lille gruppe mosser kan og-
så betegnes som egentlig akva-
tiske, idet de lever i ferskvand.
Der findes ingen marine mos-
ser, selvom enkelte arter vok-
ser ganske kystnært og kan to-
lerere bølgesprøjt fra salthol-
digt havvand.

Mosserne udgør i mange plan-
tesamfund eller naturtyper en
væsentlig del af artsmangfol-
digheden og biomassen. Samti-
dig spiller mosserne en endog
meget vigtig rolle i det globale
kulstofkredsløb, idet der i store
højmoser er gemt enorme
mæng der kulstof i tørven.

De fleste mosser er meget føl -
somme over for luftforurening.
I områder med høj luftforure-
ning ses typisk kun ganske få
eller ingen mosser. Denne
egenskab gør mosserne særde-
les velegnede som  indikator -
organismer for luftkvalitet. På
samme vis kan mosserne for-

tælle noget om naturkvaliteten
i forskellige plantesamfund
(skov, mose, græsland osv.).

Mosser kan opdeles i følgende
grupper: Levermosser, horn-
kapsler, bladmosser, sortmos-
ser og tørvemosser. Mosser er
generelt små planter, som i

langt de fleste tilfælde ikke har
intern vandtransport. Vand og
opløste næringsstoffer optages
derfor ved simpel diffusion
gennem cellevæggene på
overfladen af planten. Der fin-
des således ikke komplekse
strukturer til aktiv optagelse af
vand og næring fra omgivelser-
ne.

Mosser varierer meget i størrel-
se fra få millimeter som fx hos
Småmos (Microbryum) op til
flere decimeter hos fx  Kilde -
mos (Fontinalis)) og Jomfruhår
(Polytrichum).

De hanlige kønsorganer, an-
theriderne, er typisk små sæk -
lignende strukturer, som pro-
ducerer talrige spermceller.
Det hunlige kønsorgan, arke-
goniet, er oftest et flaske-lig-
nende organ, hvor ægproduk-
tionen sker. Befrugtningen
sker, når spermcellerne er
mod ne og får mulighed for at
svøm me hen til ægget i bun-
den af arkegoniet. Befrugt-
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Tørvemos kan udgøre den største del af biomassen i fx gode hængesække og
andre naturtyper. Her almindelig tørvemos (Sphagnum palustre) fra søbred i
Vandet Kiltplantage

Skygge-kalkmos (Seligeria calcarea) er få milimeter høj inklusiv sporehus.
I venstre side ses toppen af en kugle pen. Arten findes på Blegsøskrænten



ningsprocessen er således af-
hængig af et vandigt eller me-
get fugtigt miljø.

Mosser har ofte såkaldt kønnet
formering med udvikling af et
sporehus, hvori der udvikles
sporer til spredning af planten.
Spredningseffektiviteten af-
hænger af sporenes størrelse
(Sundberg 2000), hvor nogle
mosser med små sporer er til-
passet spredning over mange
kilometer (Clymo og Duckett
1986). Andre producerer store
sporer, som blot spreder sig få
centimeter fra planten.

Mosser kan også sprede sig ve-
getativt ved fragmentering eller
produktion af ynglelegemer.
Der findes mosarter, hvor man
ikke kender til  sporeproduk -
tion, og som derfor formodes
udelukkende at formere sig ve-
getativt. Nogle moskloner dan-
net ved vegetativ formering
kan med årene dække store
arealer.
Der er mosarter, som kan
overleve endog meget lange
perioder i dvale. Dvaletilstan-

den kan indtræffe som følge af
udtørring eller frost. Det er lyk-
kedes at få et mos til at vokse
igen efter 400 år nedfrosset i
en gletsjer i Canada (La Farge
m. fl. 2013).

Udgangspunktet for dette pro-
jekt er, at der findes forskellige
mosarter i forskellige naturty-
per. Mosser er altså ikke tilfæl-

digt fordelt i landskabet. I  Na -
tionalpark Thy fordeler mos-
serne sig primært efter:

•Jordbundsforhold. Kalkarter
trives fx ved høj pH, og sur-
bundsarter findes primært på
sand ved lav pH.

•Fugtighed. Der findes arter,
som lever under vandet i
søerne, og andre arter, som
primært er tilknyttet det eks-
tremt tørre fx sydsiden af en
grå klit.

•Lyseksponering. Visse arter
er tilpasset lave lysforhold i
skoven, og andre tåler ikke
den mindste tilgroning.

•Substrattilgængelighed. Nog-
le arter træffes fx kun på
dødt ved, andre på bestemte
vedplanter og nogle kun på
ekskrementer af store græs-
sende dyr.

•Saltindhold. Enkelte mosser
tolererer en smule saltsprøjt
og findes kun nær kysten.

Vi er godt opmærksomme på,
at naturen ikke altid kan kom-
mes i kasser, og at der ofte er
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Almindelig klokkehætte (Encalypta vulgaris) med den karakteristiske hætte
(calyptra), som dækker over sporehuset. Her fra Ørhale ved Nors Sø.

Levermossen Glinsende bronzemos (Frullania tamarisci) formere sig typisk
vegetativt og altså uden spore huse. Den har krybdyrs-skæl agtige blade, som
her kravler blandt større bladmosser i klitheden ved Kokkær nord for Tved
Klitplantage.



tale om glidende overgange.
Her er vi helt på linie med den
klassisk nordiske plantesam-
fundsskole (Økland 1990).

CSR hos mosser
Mosser er på samme måde
som de såkaldt højere planter
tilpasset forskellige grader af
konkurrence (Competition),
Stress og Ruderate forhold 
(= forstyrrelse) (sensu Grime
1979, During 1992). Nogle ar-
ter producerer sporer hvert år
som tilpasning til hyppig for-
styrrelse, herunder fx årlig ud-
tørring af sø, vinderosion, van-
drestier eller landbrugsarealer.
Andre er tilpasset rolige og sta-
bile livsvilkår og overlever kun
i form af vegetativ formering.
Det være sig fx i store skove
med et stabilt skov-mikrokli-
ma, hvor der kan gå flere hun-
drede år inden en given art
indfinder sig.
Mosser har også tilpasset sig
forskellige former for stress
såsom udtørring, oversvøm-
melse og saltpåvirkning. For-
styrrelse og stress kan interage-
re på forskellig måde, og for-
styrrelse kan influere på en art

i både stressende og stabile
miljøer.
Endelig håndterer mosser kon-
kurrence forskelligt. Nogle to-
lererer ingen konkurrence fra
hverken andre mosser eller
højere planter, fordi de er få
mm store, mens andre har stor
konkurrenceevne på grund af
et stort vegetativt vækstpotenti-
ale og et lavt  lyskompensa -
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Kuglerunde sporehuse er typisk for Blågrøn kuglekapsel (Batramia ityphylla)
fundet bl.a. på kalk over drev ved Nors Sø.

Levermosset Netsporet klokkesvøb (Fossombronia foveolata) med sine
kuglerunde sporehuse. Ses mange steder i nationalparkens fugtige klitlavninger
og på siden af grøfter.

tionspunkt. Konkurrencestær-
ke arter kan udkonkurrere an-
dre mosser og endog tolerere
overgroning af større planter.
Til sidstnævnte gruppe hører
de opportunistiske arter, som
har tilpasset sig en række for-
skellige livsvilkår og som fin-
des i mange forskellige natur-
typer. Disse arter stortrives i
det danske landskab, fx For-
skelligbladet vortetand (Kind-
bergia praelonga) og Alm.
kortkapsel (Brachythecium ru-
tabulum).

Faktabox:
Nogle vigtige forskelle mellem
karplanter og mosser:
1. Mosser har ikke et internt

vand- og næringstransporte-
rende væv. Nogle bladmosser
har dog primitivt transport-
væv, men det er aldrig lignifi-
ceret som hos karplanterne.

2. Mosser har kønnet formering
via sporer, ikke via frø.

3. Mosser har ikke rødder til
vandoptag.

4. Mosser er afhængige af vand
til befrugtningen.



Opdeling 
af mosser
Der er en del usikkerhed om,
hvor mange arter af mos, der
findes på verdensplan. Der er
stor spredning i buddene, men
det er formentlig i omegnen af
18.000 arter, fordelt på cirka
13.000 blad-, tørve- og sort-
mosser, cirka 5.000 levermos-
ser og cirka 200 hornkapsler.
(http://www.theplantlist.org/1/).
Opdelingen i de tre store grup-
per, levermosser (Hepato phy -
ta), bladmosser (Bryophyta) og
hornkapsler (Anthocerophyta)
af mosser er alment accepteret
(Schofield 1985), men detaljer-
ne er under stadig forandring.
Blandt bladmosserne, som er
den største gruppe, er der i alt
syv taksonomiske grupper
med relevans for Nationalpark
Thy. Det er tørvemosser
(Sphag nidae), sortmosser (An-
dreaeidae), de ”egentlige”
bladmosser (Bryidae) samt
grupperne Tetraphidae,  Poly -
trichidae, Buxbaumiidae og
Archidiidae.

Bladmosser
Bladmosserne er således langt

den største gruppe blandt mos-
serne. Som tidligere nævnt op-
deles bladmosser ofte i hhv. de
egentlige bladmosser,  tørve -
mosser og sortmosser, der er
tydeligt taksonomisk adskilt fra
hinanden. I Danmark har vi
cirka 450 arter af ”egentlige”
eller ”ægte” bladmosser. Tør-
vemosser er repræsenteret ved
slægten Sphagnum i Danmark
med ca. 39 arter og sortmos-
serne er repræsenteret ved
slægten Andreaea med 2 arter.

Levermosser
I Danmark findes der ca. 150
arter af levermosser, og de kan
opdeles i 1) de thalløse/bånd-
formede, som er uden større
morfologisk differentiering og
karakteriseret ved en ofte tyde-
lig opdeling i et dorsalt assimi-
lationsvæv og et ventralt grund-
 væv, og 2) de bladbærende le-
vermosser, som typisk har en
”stængel” med blade og ofte
blade på både over- og under-
siden af stænglen. Den sidste
gruppe er den største blandt
levermosserne.

Hornkapsler
Der findes blot 2 arter af horn-

kapselmosser i landet. De er
kendetegnet ved at have et
løvformet thallus, men afviger
stærkt fra levermosser med
hensyn til bygning af løv og
sporehus. Særligt karakteristisk
er det sylformede sporehus,
som ved modning åbner sig i
toppen med to lange og tynde
klapper.

Viden om 
mosser ne
i Danmark
Vidensniveauet om mossernes
aktuelle tilstand og udbredelse
i Danmark er set i et internatio-
nalt perspektiv meget mangel-
fuldt. I vores nabolande, Sveri-
ge, Norge, Storbritannien,
Tyskland, Holland, Polen, er
der langvarig tradition for et
professionelt miljø, kombineret
med mange frivillige ”mos-
venner” som bidrager med
vær difuld viden om mosser. Af
en eller anden grund adskiller
Danmark sig markant fra vores
nabolande. I Danmark findes
der end ikke en rødliste for
mosser, selvom den første rød -
liste for andre organismegrup-
per så dagens lys for 20 år si-
den.

De vigtigste kilder til  informa -
tion om mosser er de enkelte
arter, som registreres i NOVA-
NA-sammenhæng, samt almin-
delige arter nær større byer, i
fredninger med offentlig ad-
gang og offentligt ejede area-
ler. Den danske mosflora er
igennem mere end 150 år ble-
vet meget lidt udforsket. T. Jen -
sen skriver i 1856 (Jensen 1856),
at følgende egne af Danmark
vil siges at være grundigt un-
dersøgt: Østsjælland, Born-
holm, Møn, Vendsyssel, Fyn,
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Almindelig kortkapsel (Brachythecium rutabulum) er en af de mosser, som
stortrives i det danske landskab med stor kvælstofdeposition.



Horsens, Skanderborg, Ribe og
Rødding, fra de øvrige egne er
så godt som intet bekendt. Det
er nok meget de samme områ-
der, som i dag kan siges at væ -
re rimeligt velundersøgt. Man
skal dog nok tilføje Nordsjæl-
land og Viborgområdet, og
stryge Skanderborg, Ribe og
Rødding fra listen.

Der er dog grund til en lille
optimisme, da antallet af unge
og ældre frivillige bryologer
ser ud til at være stigende de
sidste år. Nedenfor gives en
gennemgang af de vigtigste
kilder til information om mos-
serne i Danmark.

Sidst der blev udarbejdet og
publiceret et større værk om
den danske mosflora var i
1976, hvor ”Den danske mos-
flora. I. Bladmosser” (Andersen
m.fl 1976) udkom. Floraen
skulle have været efterfulgt af
flere bind, som behandlede
tørvemosser, levermosser og
hornkapsler, men disse udkom
desværre aldrig. Det skal næv-
nes, at den måske flotteste  mos   -
flora i Norden udkom i 2002
(Illustrated Flora of Nordic Li-
verworts and Hornworts) med
fokus på levermosser og horn-
kapsler (Damsholt 2002). I det-
te værk findes naturligvis dan-
ske forekomster, da forfatteren
er fra Danmark (se senere).

De seneste 30-40 år har der ik-
ke været noget væsentligt pro-
fessionelt miljø, der har be-
skæftiget sig med udforskning
af mosserne i Danmark, og der
er da heller ikke længere ansat
bryologer ved de danske uni-
versiteter. Bryologkredsen,
Danmarks forening for mos-
entusiaster, blev etableret i
1993 og har igennem de sene-

re år spillet en central, men
mindre rolle, i oparbejdning af
viden om mossernes udbredel-
se og status i Danmark.  For -
eningen afholder flere ekskur-
sioner årligt og indsamler data,
i form af artslister, som bliver
offentliggjort på foreningens
hjemmeside  (www.bryolog -
kredsen.dk) og hjemmesiden
Fugle og Natur (www.fugleog-
natur.dk). Foreningen har cirka
50 medlemmer, hvilket har væ -
ret stabilt de senere år.

Statens NOVANA-program (det
nationale overvågningspro-
gram af vandmiljøet og natu-
ren), blev startet 1. januar 2004
og er et program under Natur -
styrelsen for overvågning af
Danmarks natur af særlig euro-
pæisk interesse, herunder Na-
tura 2000-områder (Fredshavn
m.fl. 2012). De udvalgte natur-
typer og arter, som overvåges,
er omfattet af det, man i daglig
tale kalder Habitatdirektivet
(Rådets Direktiv 92/43/EØF af
21. maj 1992 om bevaring af
naturtyper samt vilde dyr og
planter). Implementeringen af
NOVANA-programmet har gi-
vet en øget interesse for kend-
skab til mosser, da mosarts -
kendskab er relevant i forhold
til programmet. Det kræves
nemlig, at nogle mosser artsbe-
stemmes i otte naturtyper, hhv.
grå klit/grønsværklit (2130),

højmose (7110), nedbrudt
højmose (7120), hængesæk
(7140), kildeområder (7220),
rigkær (7230) og bøg på mor-
bund (9110).
Data indsamlet i NOVANA-
programmet bliver lagt i data-
basen ”Naturdata” under Dan-
marks Miljøportal. I NOVANA-
programmet overvåges endvi-
dere 2 specifikke arter, Fedtet
krogmos/Blank seglmos (Ha-
matocaulis vernicosus) og
Grøn buxbaumia (Buxbaumia
viridis), som optræder på habi-
tatdirektivets bilag II. Tre an-
dre arter på bilag IV er efter-
søgt i Danmark, men vurderes
uddøde. Det drejer sig om Ro-
gers furehætte (Orthotrichum
rogeri), Slank klomos (Diche-
lyma capillaceum) og Lang-
børstet meesia (Meesia longise-
ta) (Søgaard m.fl. 2003). Vi
vurderer, at Rogers furehætte
(Orthotrichum rogeri) stadig
findes i Danmark, men at arten
er overset. Arten er nemlig
fundet flere steder i både Tysk-
land og Holland.

Hjemmesiden FugleogNatur
blev lanceret 1/11 2001 og har
pr. november 2014 mere end
21.000 brugere. Hjemmesiden
giver brugere mulighed for at
indtaste observationer af arter
og stille spørgsmål vedrørende
artsbestemmelse. Kvalitetssik-
ringen af indtastede mosdata
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Gruppe Antal observationer Andel kvalitetssikret (%)

Egentlige bladmosser 15.705 28
Tørvemosser 2.894 39
Sortmosser 14 79
Levermosser 1.458 36
I alt 20.071

Tabel 1: Antal observationer i databasen på FugleogNatur.dk. Ikke alle 
observationer er kvalitetssikret. Tallene dækker hele Danmark i perioden 
1. januar 2004 og frem til 12. november 2014.



foregår ved, at en lille gruppe
eksperter, udvalgt af  Bryolog -
kredsen, gennemgår data. Hvis
der er tvivl om en bestemmel-
se eller lignende, kan observa-
tøren blive bedt om at redegø -
re yderligere for sit fund og
evt. dokumentere det. I no-
vember 2014 var der mere end
20.000 observationer af mosser
i databasen fordelt på fire  mos -
grupper (Tabel 1).

Der er i 2013 konstrueret og
offentliggjort en database, som
først og fremmest omfatter
samlingen af levermosser og
hornkapsler på Botanisk Muse-
um, Botanisk Have, Køben-
havn. Thomas Jensen (1824-
1877) foretog de ældste regi-
strerede indsamlinger i 1860-
erne, og disse dannede bag-
grund for hans flora (Jensen
1856). En anden af de helt sto-
re danske bryologer, Christian
Jensen (1859-1941), foretog li-
geledes lange indsamlingsrej-
ser, især i Jylland, inden vær-
ket Danmarks mosser, bind 1.
Lever- og tørvemosser, udkom
i 1915 (Jensen 1915-1923).
Christian Jensens indsamlinger
udgør en væsentlig del af de
registrerede fund. Efter krigen
udgør indsamlinger foretaget
af Kjeld Holmen, Kell Dams-
holt og Bryologkredsens med-
lemmer en anden, nyere,  væ -
sentlig del af samlingen.
Indsamlingerne er, forud for
produktionen af databasen,
kritisk gennemgået og danner
baggrund for TBU-kort over
arter og underarter i Danmark,
som indgår i et endnu ikke
publiceret manuskript til en le-
vermosflora (Damsholt, ikke
udgivet). Nye indsamlinger
lægges til databasen af Kell
Damsholt, når en indsamling
er indsendt, godkendt og inter-

kaleret i Dansk herbarium. Da-
tabasen indeholder p.t. mere
end 8.800 observationer fra he-
le landet.
Levermosdatabasen er oprettet
og vedligeholdes af den store
mand indenfor levermosserne,
Kell Damsholt, lektor emeritus,
som har givet uvurderlige bi-
drag til bryologien, også i in-
ternationalt perspektiv.

Viden om
mosserne i
Nationalpark Thy
I forbindelse med dette projekt
er der foretaget grundig littera-
tursøgning. Der er søgt littera-
tur i danske naturhistoriske og
botaniske tidsskrifter (Flora og
Fauna, Botanisk Tidsskrift) og
forskellige internationale tids-
skrifter. Der er endvidere efter-
søgt bøger, som kan indeholde
beskrivelser eller beretninger
om mosfloraen i Thy. Der fin-
des ikke meget litteratur, som
behandler mosserne i national-
parkens område, eller nogen af
de særlige arter, som er fundet

i nationalparken. De få refe-
rencer, som det er lykkedes at
finde, er meget lokale  (Od -
gaard, B. 1978 og Christensen,
T. 1959).
HabitatVision har i 2014 gen-
nemgået omfanget af NOVA-
NA-data fra nationalparken.
Der er i alt 15 NOVANA-statio-
ner, som er overvåget i sidste
overvågningsperiode. Af de 15
stationer, som er overvåget, er
der 6 stationer med naturtypen
grå klit (2130), 3 stationer med
klithede (2140), 4 stationer
med klitlavninger (2190) og 2
stationer med kalkoverdrev
(6210). Af disse stationer skal
der kun artsregistreres mosser i
naturtypen 2130. Der er imid-
lertid nogle inventører, som
artsregistrerer mosser, selvom
det altså ikke er påkrævet i for-
hold til den Tekniske Anvis-
ning (Fredshavn m.fl. 2012). I
NOVANA-overvågningen er
der i sidste programperiode re-
gistreret 20 bladmosser, 2 tør-
vemosser og 1 levermos.
I den kommende (nuværende)
programperiode vil der bliver
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Mosserne langs veje blev undersøgt i projektet.



overvåget 98 NOVANA-statio-
ner.

På Fugle og Natur kan en del
af den nyeste viden om mos-
serne i Nationalpark Thy fin-
des. Her er 130 observationer
(Tabel 2) svarende til 0,6 % af
alle mosdata på Fugle og Na-
tur. Dette svarer nogenlunde til
andelen af Nationalpark Thys
andel af hele Danmarks areal
(244 km2/43.094 km2), hvilket
er lig med 0,5 %. Man kan dog
ikke dermed sige, at National-
park Thy er velundersøgt. Det
samlede antal registrerede
 mos arter fra nationalparkens
område på Fugle og Natur er
59 arter, som primært stammer
fra en ekskursion foretaget af
Bryologkredsen i 2007.

Levermosdatabasen indeholder
også indsamlinger fra National-
park Thy. En optælling viser,
at der er 40 kollektioner fra na-
tionalparken fordelt på 29
taxa.

Den eksisterende viden om
mosserne i Nationalpark Thy
forud for det aktuelle projekt
må altså siges at være endog
meget begrænset og sporadisk.
Ved at frasortere gengangere
er der ved ovenstående kilder
en eksisterende viden om 90
mosarter i nationalparken.
Det er vores opfattelse, at data-

grundlaget og datakvaliteten er
utilstrækkelig og hverken kan
afsløre, om man lever op til
nationalparklovgivningen eller
biodiversitetskonventionen.

Naturtyper
i Nationalpark Thy
I Nationalpark Thy findes 6
forskellige Natura 2000-områ-
der, som helt eller delvist lig-
ger indenfor nationalparkens
grænser. Natura 2000-områder-
ne er de bedst kortlagte natur-
områder i Danmark, da man i
forbindelse med Natura 2000-
planlægningen har kortlagt ha-
bitatnaturtyperne i områderne,
senest i 2011. Tabel 3 viser de
kortlagte lysåbne habitatnatur-

typer i Natura 2000-områderne
indenfor nationalparkens
græn ser.

Udenfor Natura 2000-områder-
ne registreres beskyttet natur
efter Naturbeskyttelsesloven.
Naturtyperne ferske enge, mo-
ser, strandenge, overdrev, he-
der og søer er alle beskyttet,
hvis de opfylder størrelseskra-
vet i Naturbeskyttelsesloven.
Plantagerne udgør næsten en
tredjedel af nationalparkarea-
let, og op imod 90 % af det til-
plantede areal er tilplantet med
ikke hjemmehørende nåletræ -
er. Her er Bjerg-fyr og Sitka-
gran de mest anvendte  nåle -
træ arter og optager i alt godt
3.000 ha med godt 1.500 ha til

M O S S E R N E   I   N A T I O N A L P A R K   T H Y

17

Gruppe Antal observationer Andel kvalitetssikrede (%) Antal lokaliteter Antal taxa

Bladmosser 104 4 16 39
Tørvemosser 15 73 7 10
Sortmosser 0 - 0 0
Levermosser 11 36 6 10
Total 130 59

Tabel 2: Antal observationer fra Nationalpark Thy i databasen på  FugleogNatur.dk. Ikke alle observationer er
 kvalitetssikrede. Tallene dækker perioden 1. januar 2004 og frem til 12. november 2014.

Udsigt fra Tingbakke nord for Vangså. Her ses den tætte mosaik af de
forskellige klitnaturtyper klithede, grå- og grønsværsklit og klitlavninger.



Habitatnatur Naturtypenavn Areal
typenummer (ha)

1220 Flerårig vegetation på stenede strande 3,4
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige 

strandplanter, der koloniserer mudder og sand 1,8
1330 Strandenge 352,5
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 17,9
2120 Hvid klit og vandremiler 83,4
2130 Stabile kystklitter med urteagtig vegetation

(grå klit og grønsværklit) 1361,9
2140 Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 4824,1
2160 Kystklitter med havtorn 79,6
2170 Kystklitter med gråris 149,5
2190 Fugtige klitlavninger 1517,4
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 0,9
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 4,6
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre 

kalkholdig bund 40,4
6230 Artsrig overdrev eller græshede på mere eller 

mindre sur bund 25,8
6410 Tidvis våd eng på mager eller kalkrig bund, 

ofte med blåtop 8,1
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet 

flydende i vand 9,2
7220 Kilder eller væld med kalkholdigt (hårdt) vand 0,2
7230 Rigkær 18,6
I alt 8499,4

Tabel 3: Opgørelse over kortlagte lysåbne terrestriske habitatnaturtyper 
i habitatområder i nationalparken sorteret efter habitattypenummer.
Navngivning følger Fredshavn m.fl. (2012).

hver. De to mest anvendte løv-
træarter er Eg og Bøg med
hhv. godt 500 og 300 ha.

Formål
Formålet med denne rapport
er at afrapportere resultaterne
af projektet ”Mosserne i Natio-
nalpark Thy”. Formålet med
projektet er:

•At kortlægge, hvilke mosser
der findes i Nationalpark
Thy, med særlig vægt på at
identificere arter, som er ka-
rakteristiske for nationalpar-
ken, og som nationalparken
kan have et særligt nationalt
ansvar for

•At formidle naturtyper og de-
res karakteristiske mosflora

•At give anbefaling til forvalt-
ningstiltag for at udvikle bry-
ologisk værdifulde lokaliteter

Metode
Metoden til registrering af mos-
ser i nationalparken er inspire-
ret af og kompatibel med sta-
tens naturtypeovervågning af
habitatnaturtyper, NOVANA
(Fredshavn m.fl. 2012). Formå-
let er at generere en ensartet
og reproducerbar indsamling
af data, der kan tilvejebringe
pålidelige data om mosserne i
Nationalpark Thy. Det er  så -
ledes hensigten, at dataind-
samlingen kan gentages i frem-
tiden. Metoden består af to de-
le, idet der dels er undersøgt
tilfældigt udlagte prøvefelter i
samtlige udvalgte naturtyper,
og dels er der registreret sup-
plerende arter i samme udvalg-
te naturtyper i geografisk defi-
nerede lokaliteter.

Følgende definitioner anven-
des i kortlægningsprojektet:
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Kalkoverdrev ved Hanstholm



nævnte geografisk referere-
de punkt som centrum.
Dette punkt udgør centrum
af en cirkel med radius på
5 meter, svarende til et
prøvefelt med et areal på
78,5 m2. I lineære naturty-
per (fx veje og grøfter) er
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Punkt:
Et tilfældigt punkt genere-
ret i GIS baseret på UTM32
koordinatsystemet. Punktet
lokaliseres i felten vha.
GPS (se dette).

Prøvefelt:
Prøvefeltet har det oven-

Den ældste birkebevoksning på mere end 200 år i nationalparken i Tvorup
Plantage.

Tæt på havet ses den hvide klit, her med dominans af Sand-hjælme. Her er der
meget få mosser grundet den store forstyrrelse fra sandfygning.

arealet det samme, men
formen er en rektangel
med punktet i centrum.

Naturtyper:
Brugen af ordet ”naturty-
per” refererer primært til
naturtyper omfattet af habi-
tatdirektivet fx klithede
(habitatnaturtype 2140)
(Fredshavn m.fl. 2012),
men omfatter også andre
naturtyper, som er værdi-
fulde voksesteder for mos-
ser, fx kirkegårde, klitplan-
tager, marker, vejkanter,
m.v.

Lokalitet:
En lokalitet er en geogra-
fisk afgrænset enhed som
fx Lodbjerg Klitplantage,
Ålvande eller Kirkegården i
Tved.

GPS:
Håndholdt Garmin eTrex
30 og Garmin Oregon
Mon tana 400T.

Forberedelse af
feltarbejdet
Forud for feltarbejdet er der fo-
retaget en GIS-analyse af hele
nationalparkområdet. Statens
DEVANO-kortlægning af habi-
tatnaturtyper er anvendt til ud-
lægning af 20 tilfældige punk-
ter i hver kortlagt habitatnatur-
type. I tilfælde af mosaik-kort-
lægninger er kun naturtypefo-
rekomster på mere end 50 %
medtaget. Der er også udlagt
20 tilfældige felter i naturtyper
udenfor Natura 2000-områder-
ne og i naturtyper som ikke er
omfattet af habitatdirektivet.
Det var oprindeligt planlagt at
undersøge 20 prøvefelter i
løvskovsbevoksninger. Men
der viste sig hurtigt meget stor
variation i de forskellige træar-
ter. Derfor besluttede vi at un-
dersøge 12 tilfældigt udlagte
prøvefelter i hver af skovtyper-



ne bøg, birk, el og eg i stedet
for de planlagte 20, og derfor
blev antallet udvidet til 48. Til
placering af tilfældige prøvefel-
ter i plantagerne er benyttet di-
verse digitale kortmaterialer
som fx skovkort og bevoks-
ningslister fra Naturstyrelsen.
Øvrige korttemaer anvendt er
korttema over beskyttede
vandløb, veje og dyrkede area-

ler. Bilag 4 viser de anvendte
korttemaer.

Der er desuden indhentet
uvurderlige oplysninger om
særligt værdifulde lokaliteter
hos lokale botanikere (Holger
Søndergaard og Ib Nord Niel-
sen, pers. komm.) og Natursty-
relsen (Kristian Mandsbjerg og
Henrik Schjødt Kristensen,
pers. komm.), og det er blevet
vurderet, om de skulle besøges
i forbindelse med eftersøgning
af supplerende arter i den ak-
tuelle naturtype. Ovenstående
tabel 4 viser en oversigt over
undersøgte naturtyper.

Feltarbejde
Feltarbejdet blev udført i marts-
april (ager og overdrev), juli
(øvrige) og september-oktober
(øvrige) i 2014. Bilag 14 viser
et feltskema, som er anvendt i
projektet.

Punkterne blev lokaliseret ved
brug af håndholdt GPS, og det
blev vurderet, om der er over-
ensstemmelse mellem forven-
tet naturtype og den observe-
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Ikke alle dele af Nationalparken er blevet undersøgt.

Badesøen "Per Madsens kær" i Hvidbjerg Klitplantage.

Ager

Aske-/ellebevoksninger
Birkebevoksninger
Bunkers og andre antropogene 
habitater
Bøgebevoksninger
Egebevoksninger
Grøfter og vandløb
Grå-/grønklit (2130)
Hvid klit (2120)
Hængesæk (7140)
Kalkoverdrev (6210)
Kirkegårde
Klithede (2140)
Klitlavninger (2190)
Nålebevoksninger
Rigkær (7230)
Strandeng (1330)
Surt overdrev (6230)
Søer (§ 3)
Vejkanter

Tabel 4: Oversigt over undersøgte
naturtyper (sorteret alfabetisk). 
Tal i parentes angiver  habitat -
naturtypenummer. Der er udlagt
tilfældige prøvefelter i alle  natur -
typer undtagen ”Bunkers og 
andre antropogene habitater” 
og  ”Kirkegårde”.



Der findes flere fantastiske udsigtspunkter i Nationalparken fx fra bunkeren
ved Isbjerg.

rede naturtype i punktet. Et
punkt blev forkastet, hvis den
aktuelle naturtype ikke var til
stede, medmindre der i stedet
var tale om en anden af de ud-
valgte naturtyper. I det tilfælde
blev punktet henført til denne
naturtype. Da mange naturty-
per forekommer i tæt mosaik,
er punktet i enkelte tilfælde
forskudt få meter for at opnå
overensstemmelse mellem na-
turtype i punktet og den forud
definerede naturtype. I det til -
fælde, hvor et punkt er flyttet
til nærmeste korrekte naturty-
pe, er de nye UTM-koordinater
noteret.

Med punktet som centrum er
en cirkel med 5 m radius (sva-
rende til 78,5 m2) undersøgt,
og der er udarbejdet en total
artsliste over samtlige fore-
kommende mosser i prøvefel-
tet. Ved linjeformede naturty-
per, fx grøfter og vejkanter, er
der udlagt et aflangt prøvefelt
så alle 78,5 m2 er af den på -
gældende naturtype. For grøf-
ter og vandløb er begge sider

af grøften/vandløbet undersøgt
fra vandkant til toppen af grøf-
ten. I enkelte tilfælde har grøf-
ten eller vandløbet været for
stor til at krydse, og her er kun
den ene side undersøgt, men
stadig med samme areal. Det
forudbestemte punkt er cen-
trum, og prøvefeltet strækker
sig så ud til begge sider langs
grøften/vandløbet, indtil man
har et prøvefelt på 78,5 m2.
Langs vejkanter er prøvefeltet
ligeledes udstrakt med punktet
midt i det linjeformede felt, der
strækker sig 3 m fra vejkanten,
og ligeledes har et areal på
78,5 m2. For søernes vedkom-
mende er der udlagt et prø ve-
felt på 1 m x 78,5 m, hvor cen-
trum er det punkt på søbred-
den, som er tættest på det
tilfældigt udlagte punkt.

Der er udlagt et mindre antal
subjektive punkter i situatio-
ner, hvor der er fundet særligt
veludviklede eksempler af en
given naturtype. Data for til -
fældigt udlagte punkter og
subjektivt udlagte punkter er

analyseret særskilt. I de natur-
typer, hvor der ikke er udlagt
tilfældige punkter, er der lavet
en artsliste fra hele naturtypen.
Bunkers og andre antropogene
habitater er registreret, når
man tilfældigt er stødt på disse
naturtyper.

Mossernes samlede dækning i
prøvefeltet blev estimeret efter
den delvist logaritmiske Van
der Maarel-skala (Mueller-
Dombois og Ellenberg 1974),
som går fra 1-9. På samme vis
estimeredes vedplantedæk -
ning. Dværgbuske er ikke be-
tragtet som vedplanter i denne
sammenhæng.

Samtlige mosser i prøvefeltet
blev registreret, det vil sige bå-
de submerse, jordboende, epi-
fytiske mv., og det er registre-
ret, hvilket substrat mosserne
voksede på.

I enkelte tilfælde, hvor det ik-
ke har været muligt at bestem-
me individer til artsniveau, er
individet henført til slægt, men
som hovedregel er registrerin-
gen foretaget på artsniveau.
Undervejs mellem punkterne
er der registreret supplerende
arter for naturtyperne.

Der er indsamlet belæg efter
en forudbestemt protokol. Li-
sten over, hvilke arter der skal
indsamles belæg af ses i bilag
15. De arter, som kræver be-
læg, er primært arter, som kan
være vanskellige eller umulige
at bestemme i felten eller hvor
der er en uafklaret taksonomi.
Listen og skemaet er en bear-
bejdning af det skema, som
bruges i forbindelse med mos-
atlasprojektet i Skåne, hvor
landsdelens mosser kortlægges
(http://www.mixterdata.com/
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mossor/index.php). Vi har fra -
veget belægsprotokollen ved
ikke at indsamle Stjerne-bred -
ribbe (Campylopus introflex -
us), da den er meget alminde-
lig i nationalparken og let at
identificere i felten.

De indsamlede belæg er efter-
følgende bestemt i laboratori-
um ved hjælp af stereolup og
mikroskop, og den nyeste eu-
ropæiske mosbestemmelseslit-
teratur er benyttet. Hvert be-
læg er forsynet med plantens
navn, indsamlingsdato, lokali-
tetsnavn, naturtype, evt. punkt-
nummer, substrat, finderens
navn og bestemmerens navn
med henblik på at belæggene
skal deponeres i herbarium.
Levermosser arkiveres i Kø -
ben havn, og bladmosser og
tørvemosser arkiveres i herba-
rium ved Aarhus Universitet. I
enkelte tilfælde er bladmosbe-
læg sendt til eksperter i udlan-
det, og for levermossernes
vedkommende har levermos-
eksperten Kell Damsholt været
behjælpelig med artsbestem-
melser. I forbindelse med be-
stemmelsesarbejdet er anvendt
The Moss Flora of Britain and
Ireland (Smith 2004), National-
Nycklen vol. 1-3 (Hallingbäck
m.fl. 2008-2014), Den danske
Bladmosflora (Andersen m.fl.
1976), Vit mossor i norden

(Mossornas venner 1995), The
Intricate beauty of Sphagnum
mosses – a Finnish guide to
iden tification (Laine m.fl. 2011)
og Illustrated Flora of Nordic
Liverworts and Hornworts
(Damsholt 2002). Se i øvrigt bi-
lag 1 for kommentarer til arts-
bestemmelserne, herunder
hvordan vi har håndteret slæg-
terne Bryum, Orthotrichum,
Polytrichum, Hypnum m.fl.
Nomenklaturen eller navngiv-
ningen af mosserne følger
navngivningen, som er an-
vendt på Allearter.dk (et pro-
jekt under DanBIF) i december
2014.

Dataanalyser
Til den digitale bearbejdning af
arealer og naturtyper samt ud-
lægning af tilfældige prøvefel-
ter er MapInfo anvendt med
forskellige korttemaer (bilag 4).

Data fra feltarbejdet er indta-
stet i vegetationsdatabasen
TurboVeg. Efterfølgende er der
læst korrektur på alle indtast-
ninger for at sikre, at data på
feltskemaet er identisk med
data i databasen. Herefter er
der lavet udtræk til forskellige
analyser.

I mangel af en dansk mos-
rødliste er der benyttet rødli-
ster fra Tyskland og Holland

fra hhv. 2013 og 2012. Tysk-
land og Holland er udvalgt, da
de sammen med Danmark in-
deholder de største andele af
de europæiske klitter langs
Nordsøen.

Udover almindelig deskriptiv
og univariat dataanalyse af an-
tallet af arter og naturtyper, er
der gennemført en multivariat
dataanalyse (ordination) på de
tilfældigt udlagte prøvefelter.
For at kunne sammenligne va-
riationen indenfor de enkelte
naturtyper er det samme antal
prøvefelter (n=12) udvalgt fra
hver naturtype. Da der kun er
undersøgt fem tilfældige prø -
ve felter i ager, er denne natur-
type dog kun repræsenteret
med fem felter i analysen. Det
betyder, at der i alt indgår 161
prøvefelter i ordinationen. Som
ordinationsmetode er anvendt
en DCA, som er kendt for at
give økologisk meningsfyldte,
fortolkningsbare resultater på
lange gradienter (Økland
1990). Som indledning til ana-
lysen er arter med færre end 4
forekomster slettet, på samme
måde som prøvefelter med
færre end 4 arter er udeladt af
analysen. Dette resulterede i
en matrix på 116 prøvefelter
og 68 arter.
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subjektivt udlagte prøvefelter,
og de resterende 209 artslister
er supplerende artslister, som
dækker forekomster af de defi-
nerede naturtyper uden en
egentlig afgrænset geografi
(Tabel 6). Placeringen af de
undersøgte prøvefelter ses på
figur 1, og de tilhørende UTM-
koordinater findes i bilag 8.

Overordnede
resultater
Alfa-diversitet samt mos-
og vedplantedækning
Alfadiversitet er beskrevet ved
antallet af arter i tilfældigt ud-
lagte prøvefelter.

Tilfældigt udlagte prøvefelter
Det overordnede gennemsnitli-
ge antal fundne arter på tværs
af naturtype var 6,1 art pr. prø -
vefelt (Tabel 7 og Figur 2). Det

betyder, at hvis man placerer
et tilfældigt prøvefelt i en af de
undersøgte naturtyper i Natio-
nalpark Thy, vil man gennem-
snitlig finde 6,1 art indenfor et
areal på 78,5 m2. Den største
gennemsnitlige artsrigdom
blev registreret i plantagerne.
Her blev der i løvskoven fun-
det 10,6 arter pr. prøvefelt og
7,8 arter i nåleskov. Forskellen
mellem nåle- og løvskov er
statistisk signifikant, testet med
en tohalet t-test (P < 0,001)
 (Figur 2 og Tabel 7).

De laveste værdier for den
gen nemsnitlige artsrigdom
blev fundet i strandeng og
 fersk eng med hhv. 1,2 og 1,3
arter pr. prøvefelt (Tabel 7).

Det gennemsnitlige antal arter
i prøvefelterne i klitterne er
beskedne 4,3. Dette dækker
dog over en stor variation in-
denfor klitnaturtyperne. I den
hvide klit blev der fx ikke fun-
det nogen arter overhovedet i
de 12 undersøgte prøvefelter.
På den anden side fremstår
klitlavninger, med et gennem-
snit på 6,0 arter pr. prøvefelt,
som relativt artsrige, med et
maksimum på 16 arter i et prø -
vefelt.

Der blev i gennemsnit fundet 5
arter pr. prøvefelt på overdre-
vene, hvilket dækker over stor
variation mellem kalk- og sure
overdrev. Kalkoverdrevene var
de mest artsrige, med et gen-
nemsnit på 6 arter, med et
maksimum på 17 arter i et prø -
vefelt, mens de sure overdrev i
gennemsnit kun indeholdt 3,9
arter indenfor et prøvefelt. For-
skellen er statistisk signifikant
testet med en tohalet t-test (P <
0,05). At der er stor variation i
artsantallet på overdrev ses
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Resultater

Arealtyper Procent af National- Areal
park-arealet (ha)

Klitter 32,9 8034
Nåleplantage 28,9 7042
Hede §3 10,6 2582
Sø 9,7 2364
By, vej m.v. 8,6 2091
Løvplantage 3,7 913
Strandeng og vade 1,6 384
Eng §3 1,5 370
Mose §3 1,2 287
Ager 0,6 146
Overdrev 0,5 111
Rigkær, hængesæk 0,1 28
Andre habitatnaturtyper 0,07 17

Tabel 5: Oversigt over areal og den procentvise fordeling af naturty-
per i Nationalpark Thy sorteret efter samlet areal med de mest ud-
bredte naturtyper øverst. Arealtyper markeret med fed er undersøgt i
dette projekt. Det er usikkert om §3-heden reelt dækker over gamle
klitter. Opgørelsen er baseret på forskellige temaer (se bilag 4)

Arealopgørelse
Det samlede areal af National-
park Thy er ca. 24.400 ha, her-
af udgør klitter (8.034 ha) og
plantager (7.955 ha) hver knap
en tredjedel. Den sidste tredje-
del udgøres af en blanding af
mange forskellige typer. Søer
tegner sig for omkring 10 %
(2.364 ha) af nationalparkens
areal, og antropogene habita-
ter, fx bebyggelse og vej for
ca. 8,5 % (Tabel 5). De lineære
naturtyper grøfter/vandløb og
veje/stier har en samlet længde
på henholdsvis 384 km og 685
km. Arealopgørelse for de en-
kelte naturtyper præsenteres
nedenfor i særskilte naturtype-
afsnit.

Dataomfang
Der er udarbejdet i alt 561 arts-
lister, hvoraf 290 dækker tilfæl-
digt udlagte prøvefelter, 61



ved den relativt store standard-
afvigelse på artsantallet på 4,1
(Tabel 7).

Mosenaturtyperne (habitatna-
turtype 7230 Rigkær og 7140
Hængesæk) har relativt lave
gennemsnitlige artsantal pr.
prøvefelt (2,7). Hængesæk lig-
ger gennemsnitligt på 2,6 og
 rigkær på 3,0 arter pr. prøve-
felt (Tabel 7).

Der viste sig stor forskel i dæk -
ningsgraden af mosser i de for-

skellige naturtyper. De største
gennemsnitlige mosdækninger
blev fundet i nåleskov med et
gennemsnit på 5 på dæknings-
skalaen, svarende til en mos-
dækning på mere end 50 %.
De mindste mosdækninger på
0,5 blev fundet i engene med
en gennemsnitlig dækning på
mindre end 5 % (Tabel 7).

De største vedplantedækninger
blev ikke overraskende fundet
i plantagerne, og i de lysåbne
naturtyper blev den største

ved plantedækning fundet i na-
turtypen søbred, hvor primært
mose-pors stedvis kan være
temmelig dominerende.

Beta-diversitet
Betadiversitet er anvendt som
et udtryk for arts-turnover
(arts udskiftningen) eller varia-
tionen indenfor naturtypen.

Ordination og
artsvariation i
naturtyperne
Resultatet af DCA-ordinationen
viste en gradientlængde på 4,0
SD på første aksen, hvilket ret-
færdiggør anvendelse af en
DCA (Økland 1990).

Rigkær og ager adskiller sig fra
de andre naturtyper med  be -
grænset eller ingen overlap i
artsindhold (Figur 3), og samti-
dig har de en meget begrænset
variation i artsindhold. Her er
det vigtigt at huske, at naturty-
pen ager kun bidrager med 5
prø vefelter i ordinationen, og
de andre typer bidrager med
hver 12. Det er påfaldende, at
klit hedernes variation er meget
begrænset i forhold til grå klit
og klitlavninger. Det ses endvi-
dere, at kalkoverdrev og vej
har et relativt særegent artsind-
hold og et begrænset sammen-
fald med andre naturtyper,
men dog med et vist artsover-
lap med sure overdrev. De su-
re overdrev har påfaldende
overlap med naturtypen sø -
bred.

For plantagerne ses, at bøge-
felterne er mere adskilt fra an-
dre naturtyper, end det er
tilfældet for prøvefelter i nåle-
skoven. Nåleskovfelterne har
således større artsoverlap med
både klithede og grå klit/grøn-
sværs klit.
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Figur 1: Oversigt over undersøgte prøvefelter. Gule prikker angiver subjektivt
udlagte prøvefelter. Sorte prikker angiver tilfældigt udlagte prøvefelter.



Hovedtype n Antal Maks. SD Mos- SD Træ- SD
arter antal (antal dækning (mos- dækning Træ-

(middel) arter pr. arter) (middel) dækning) (middel) dækning
prøvefelt

Ager 5 5,4 9 3,3 1,8 0,7 0,0 0,0
Eng 4 1,3 3 1,3 0,5 0,5 0,0 0,0
Grøft/vandløb 18 8,7 15 4,5 2,1 1,5 2,0 2,1
Klit 78 4,3 16 3,9 2,4 1,7 0,4 1,2
Løvskov ** 55 10,6 24 4,2 3,0 1,7 5,6 0,7
Mose 26 2,7 6 1,6 1,7 1,5 0,1 0,3
Nåleskov ** 22 7,8 15 2,6 5,0 1,5 5,0 1,6
Overdrev* 36 5,0 17 4,1 2,7 1,8 0,2 0,7
Strandeng 10 1,2 6 1,7 0,8 0,7 0,0 0,0
Søbred 21 5,4 16 4,6 3,0 1,6 2,3 2,3
Vej 24 6,5 15 3,8 2,4 0,9 0,9 1,4
Total 299 6,1 24 4,7 2,6 1,8 1,9 2,5

Tabel 7: Oversigt over antal tilfældigt udlagte prøvefelter (n), antal arter, mosdækning og vedplantedækning 
i undersøgte tilfældigt udlagte prøvefelter i hovednaturtyperne, sorteret alfabetisk. Fede værdier angiver 
maksimum- og minimumsværdier. * angiver at der er signifikant forskel indenfor hovednaturtypens undertyper. 
** angiver, at der er signifikant forskel på løv- og nåleskov. SD = standard afvigelsen.

Hoved- Under- Antal Antal tilfældigt Antal Antal
naturtype type arts- undersøgte subjektive prøvefel-

lister prøvefelter felter ter i alt

Ager 10 5 0 5
Antropogen 30 0 21 21
Eng/Mose 6 5 1 6
Grøft 34 18 3 21
Hængesæk 8 7 1 8
Klitter (samlet) 170 74 16 90

Hvid klit 16 12 0 12
Grå- og grønklit 44 21 7 28

Klithede 42 16 1 17
Klitlavning 68 25 8 33

Kystklit med gråris
Løvskov (samlet) 89 53 10 63

Bøg 16 4 20
Eg 12 2 14

Birk 14 1 15
El/ask 7 3 10
Ahorn 1 0 1

Pil 3 0 3
Nåleskov 48 22 4 26
Overdrev (samlet) 52 36 2 38

Kalkoverdrev 29 19 2 21
Surt overdrev 23 17 0 17

Rigkær 25 18 0 19
Strandeng 16 10 1 11
Søbred 31 22 2 24
Vej 42 20 0 20
Total 561 290 61 352

Tabel 6: Oversigt over undersøgte naturtyper, sorteret alfabetisk og antal
af gennemførte artslister samt antal tilfældigt udlagte og subjektive
 prøvefelter.

Grøfterne fremtræder som den
naturtype med størst variation
og har artsoverlap med alle na-
turtyper, med undtagelse af
 rig kær og ager.

Ordinationen viser, at der er
større variation indenfor klitna-
turtyperne grå klit (2130) og
klitlavning (2190) end  over -
drevs typerne surt overdrev
(6230) og kalkoverdrev (6210)
på de to mest betydende ordi-
nationsakser. (Figur 3).

Den ovenstående figur viser
variationen indenfor naturty-
perne på de to mest betydende
akser/dimensioner, men der
kan samtidig optræde betyde-
lig variation på den tredje ordi-
nationsakse. Hvis tredjeaksen
inddrages og man ser på volu-
men af det tredimensionelle
rum, som opstår ved max- og
min-værdierne for alle naturty-
perne på de tre vigtigste akser,
ses, at grøfterne har den mar-
kant største variation med me-
re end 12 enheder, og klitlav-
ninger har den næststørste på
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3,58 enheder (Tabel 8). Rig -
kær, klitheder og ager har den
mindste variation. Her er det
værd at huske, at naturtypen
hængesæk ikke indgår i ordi-
nationen, fordi ingen prøvefel-
ter indeholdt tilstrækkelig med
arter til at deltage i ordinationen.

Der skal til slut mindes om, at
den variation og betadiversitet,
som her er analyseret, kun
dækker de tilfældigt udlagte
prøvefelter.

Gamma-diversitet
Gamma-diversiteten er et land-

skabs, eller et afgrænset områ-
des, totale artsrigdom.

Overordnede resultater
vedr. gamma-diversitet 
og sjældne arter
Der blev i alt registreret 263 ar-
ter i nationalparken, svarende
til 42 % af alle danske mosser.
De registrerede arter fordeler
sig med 183 bladmosser (heraf
1 sortmos), 16 tørvemosser og
65 levermosser (Tabel 9).
Blandt de 263 registrerede
mos  ser er 33 % rødlistet i Tysk-
land og 27 % er rødlistet i Hol-
land. Den gruppe, som inde-
holder størst andel af rødliste-
de arter, er levermosserne med
hhv. 66 % og 42 % af de fund-
ne arter på rødlisten i hhv.
Tysk land og Holland (Tabel 9).

Blandt de 10 hyppigst registre-
rede mosser var der kun én le-
vermos, Sylspidset kamsvøb
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Figur 2: Søjlediagram over alfadiversitet (det gennemsnitlige antal arter pr.
prøvefelt) inkl. standardfejlen i de tilfældigt udlagte prøvefelter. Sorte søjler
angiver prøvefelter i plantage-naturtyper, de gule søjler angiver habitatnatur -
typer og de blå søjler andre naturtyper. Den stiplede vandrette linje angiver det
samlede gennemsnit for alle naturtyper.

Figur 3: Artsvariation i de forskellige naturtyper analyseret ved en ordination
(DCA) på 12 tilfældigt udvalgte prøvefelter pr. naturtype, dog kun 5 for ager. Sorte
cirkler angiver plantage-naturtyper, gule cirkler angiver lysåbne-habitat naturtyper
og de blå cirkler andre naturtyper. Naturtyperne birk og eg er for overskuelighe -
dens skyld ikke medtaget, men typerne har stort overlap med bøg og nål.
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Naturtype Volumen
af 3D

punktsværm

Grøfter 12,34
Klitlavning, 2190 3,58
Grå/grøn klit, 2130 3,01
Birk 2,71
Nål 2,36
Bøg 1,85
Eg 1,83
Sø 1,49
Vej 1,06
Surt overdrev, 6230 0,89
Kalkoverdrev, 6210 0,62
Rigkær, 7230 0,34
Klithede, 2140 0,23
Ager 0,01

Tabel 8: Ordination af tilfældigt 
udlagte prøvefelter. Sorteret efter
størrelsen af den punktsværm som
afgrænses i 3D rummet som er 
afgrænset af maksimum og mini-
mumsværdierne på de tre første 
ordinationsakser



(Chiloscyphus coadunatus),
som blev registreret 133 gange.
Resten på top 10-listen over
mest almindelige arter var
blad mosser, med Alm. cypres-
mos (Hypnum cupressiforme)
som den hyppigst registrerede
mos, med 278 registreringer
(Tabel 10). Det er værd at be-
mærke, at den invasive mos
Stjerne-bredribbe (Campylopus
introflexus) er nummer ni på
listen over de hyppigst regi-
strerede mosser med i alt 129
registreringer.
Stjerne-bredribbe er registreret
i stort set alle de tørre naturty-
per (Tabel 11). Af de 129 regi-
streringer af Stjerne-bredribbe,
er de fleste registreringer (48 %)
fra klitnaturtyperne, fordelt
næsten ligeligt mellem grå klit/
grønsværsklit (2130), klithede
(2140) og klitlavning (2190),
men arten er også almindelig i
plantagerne (Tabel 11). Især i
nålebevoksninger er det en al-
mindelig art, og her er 22 % af
registreringerne gjort. I sam-
menligning står løvskoven for
15 % af registreringerne. På
overdrev er arten mere sjælden
og kun registreret 2 gange på
kalkoverdrev og 3 gange på
sure overdrev. At Stjerne-bred -
ribbe er registreret i naturtypen
sø, dækker over forekomst på
tørt sted langs søbred.

Naturtypeopgørelse
Som det fremgår af Figur 4
overgår den samlede artspulje
for klitterne alle andre naturty-
per, og knap halvdelen af klit-
ternes arter blev fundet ved

udlægning af tilfældige prøve-
felter (røde søjler). Det fremgår
desuden af Figur 4, at klitlav-
ningerne tegner sig for stort set
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Stjerne-bredribbe (Campylopus intro flexus) i konkurrence med bæger  laver i
den grå-klit.

Antal Procent Andel af de Andel af de
registre- af kendte fundne arter fundne arter

rede arter danske som er rødlistet som er rødlistet
(#) arter* i Tyskland i Holland

Bladmosser 182 41 % (445 stk.) 21 % (38 stk.) 22 % (40 stk.)
Tørvemosser 16 41 % (39 stk.) 44 % (7 stk.) 31% (5 stk.)
Levermosser 65 46 % (142 stk.) 66 % (43 stk.) 42 % (27 stk.)
I alt 263 42 % (625 stk.) 33 % (88 stk.) 27 % (72 stk.)

Tabel 9: Oversigt over registrerede arter fordelt på tre taksonomiske
 grupper og den procentvise andel af mosarter i Danmark, samt andelen
som er rødlistet i hhv. Holland og Tyskland. * Antal af mosarter i Danmark
er hentet fra Allearter.dk

Latinsk artsnavn Dansk artsnavn Antal registreringer

Hypnum cupressiforme Alm. cypresmos 278
Dicranum scoparium Alm. kløvtand 254
Pseudoscleropodium purum Hulbladet fedtmos 230
Kindbergia praelonga Forskelligbladet vortetand 203
Brachythecium rutabulum Alm. kortkapsel 187
Pleurozium schreberi Trind fyrremos 170
Rhytidiadelphus squarrosus Plæne-kransemos 138
Chiloscyphus coadunatus Sylspidset kamsvøb 133
Campylopus introflexus Stjerne-bredribbe 129
Ceratodon purpureus Rød horntand 111

Tabel 10: Liste over de 10 hyppigst registrerede mosser i Nationalpark Thy

Naturtype Antal regi- Procent
streringer

Klitter 62 48
Nål 28 22
Løv 19 15
Overdrev 5 4
Antropogene 5 4
Grøft 5 4
Vej 3 2
Sø 2 2
I alt 129 100

Tabel 11: Forekomst af Stjerne-
bredribbe i hovednaturtyper.



alle arterne i klitsystemet med
113 arter. Grå klit/grønsværs -
klit og klithederne har til sam-
menligning en samlet artspulje
på hhv. 40 og 43 arter eller ca.
40 % af artsantallet i klitlavnin-
gerne. Den hvide klit har kun
10 arter i artspuljen og er den
mest artfattige af alle de under-
søgte naturtyper. Der blev så-
ledes ikke fundet nogen arter

overhovedet i de tilfældigt ud-
lagte prøvefelter.

Den næstmest artsrige type er
løvskovene med 120 arter, og
her er der fundet næsten 75 %
af artspuljen i de tilfældigt ud-
lagte prøvefelter. I nåleskoven
er der en noget mindre arts -
pul je på 86 arter.

På overdrevene fremstår kalk -
overdrevene med den klart
største artspulje på 82 arter i
forhold til de sure overdrev,
med en samlet artspulje på 47
arter. For begge overdrevsty-
per er ca. halvdelen af arterne
registreret i de tilfældigt udlag-
te prøvefelter, mens resten af
arterne stammer fra de supple-
rende artslister og subjektive
felter (Figur 4).

For habitatnaturtyperne rigkær
og hængesæk er den samlede
artspulje begrænset til hhv. 32
og 15 arter.

De lineære naturtyper vej og
grøft indeholdt til gengæld 89
og 75 arter.

Artspuljen: Plantage-
versus klitnaturtyperne
Der blev tilsammen registreret
191 arter i klitterne og planta-
gerne, og heraf var godt en
tredjedel (71) fælles for disse
to hovednaturtyper. 64 arter
blev kun fundet i plantagerne,
mens 56 arter kun blev fundet
i klitterne (Figur 5).

Hvis man ser på artspuljen for
løv vs. nål i plantagerne ses
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Figur 4:Artspuljen for de undersøgte naturtyper i Nationalpark Thy. Røde søjler
angiver det samlede antal arter registreret i de tilfældigt udlagte prøvefelter. Blå
søjler angiver den totale artspulje for hver naturtype, dvs. både arter fra de til -
fældige prøvefelter, de subjektivt udlagte prøvefelter og de supplerende artslister.

Figur 5: Artspuljen på 191 arter i klit-
og plantagenaturen.

Figur 6: Lagkagediagram som viser arts -
puljefordelingen af de 135 arter som
blev fundet i hhv løv- og nålebe voks -
ninger.

Plantage Antal registre-
navn rede mosarter

Nystrup/Vandet 129
Tved 115
Vilsbøl 110
Hvidbjerg 89
Tvorup 85
Lodbjerg 72
Stenbjerg 70
Plantagearter i alt 135

Tabel 12: Antal registrerede
 mosarter i de 7 plantager 
i Nationalpark Thy



det, at den totale artspulje i
plantagerne var 135, og heraf
forekom 69 i både løv- og nå-
lebevoksninger. Antallet af
”eksklusive” arter i løv- og nå-
lebevoksninger var hhv. 51 og
15 (Figur 6).

I Nystrup/Vandet plantage er
der registreret flest arter (129),
efterfulgt af Tved Plantage
med 115 arter. I Lodbjerg og
Stenbjerg Plantage blev der re-

gistreret færrest arter, hhv. 72
og 70 (Tabel 12).

Rødlistede arter
Antallet af arter alene er ikke
altid et godt mål for biodiversi-
tetsforvaltning, og derfor kan
det være relevant at se på fore-
komster af sjældne og truede
arter. Da der ikke er udarbej-
det en dansk rødliste for mos-
ser, har vi valgt at anvende
rød listen for Tyskland og Hol-
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Figur 7: Antallet af registrerede arter i Nationalpark Thy, som er rødlistede i
henholdsvis Tyskland (blå søjler) og Holland (røde søjler).

land. Vi har valgt at inddrage
arter, som har følgende rødli-
ste-kategorier: RE, CR, EN, VU
og NT. Det viser sig, at klitlav-
ninger er den naturtype, som
huser langt de fleste rødlistede
arter. 49 af de 113 registrerede
arter fra klitlavningerne er på
den tyske rødliste og 29 på
den hollandske rødliste (Figur
7). De andre klitnaturtyper hu-
ser i sammenligning mindre
end 20 % af det antal rødliste-
de arter, som findes i klitlav-
ningerne (Figur 7). Fire hoved-
naturtyper (vej, løvskov, nåle-
skov og søbred) rummer om-
kring 20 tyske rødlistede. Kalk -
overdrev rummer 13 og 17 ar-
ter, som er rødlistet i hhv. Tysk  -
land og Holland. Til sammen-
ligning rummer sure overdrev
blot 2 og 4 arter, som er  rød -
listet i Tyskland og Holland.
Det er påfaldende, at rig kær
og hængesæk rummer et rela-
tivt lille antal arter, som er
rødlistet i Tyskland (hhv. 7 og
6), endnu færre i Holland.



Naturtype Grå- og grøn klit, 2130
Antal undersøgte tilfældige felter 23
Mosdækning (middel) 2,4
Vedplantedækning (middel) 0,2
Antal arter pr. prøvefelt (middel) 4,2

Videnskabeligt navn Dansk navn Frekvens

Dicranum scoparium Alm. kløvtand 0,74
Hypnum cupressiforme Alm. cypresmos 0,57
Hypnum jutlandicum Hede-cypresmos 0,39
Campylopus introflexus Stjerne-bredribbe 0,39
Pseudoscleropodium purum Hulbladet fedtmos 0,30
Kindbergia praelonga Forskelligbladet vortetand 0,26
Ceratodon purpureus Rød horntand 0,17
Pleurozium schreberi Trind fyrremos 0,17
Hypnum cupressiforme Form af alm. cypresmos 
var. lacunosum (uden dansk navn) 0,17
Polytrichum piliferum Hårspidset jomfruhår 0,17
Brachythecium rutabulum Alm. kortkapsel 0,13
Cephaloziella divaricata Mørk/ru dværgtråd 0,13
Bryum rubens Mark-bryum 0,09
Pohlia nutans Alm. nikkemos 0,09
Bryum capillare Hårspidset bryum 0,04
Ptilidium pulcherrimum Stub-frynsemos 0,04
Chiloscyphus coadunatus Sylspidset kamsvøb 0,04
Brachythecium albicans Hvidlig kortkapsel 0,04
Drepanocladus polygamus Kyst-guldstjernemos 0,04
Cephaloziella hampeana Udspærret dværgtråd 0,04
Cephaloziella rubella Rødlig dværgtråd 0,04
Hylocomium splendens Alm. etagemos 0,04
Ptilidium ciliare Alm. frynsemos 0,04

Tabel 13: Oversigt over arter (sorteret efter hyppighed) fra de 23 tilfældigt
udlagte prøvefelter i naturtypen grå- og grønsværklit (2130). Frekvensen
angiver forekomst af arterne i de undersøgte tilfældige prøvefelter. 
Derudover angives den gennemsnitlige mos- og vedplantedækning samt
det gennemsnitlige antal arter pr. prøvefelt. Dækningerne er angivet på 
en skala fra 1 til 9.

Naturtyper:
Klitter
Klitterne er med deres 8.034 ha
den hovednaturtype med den
største udbredelse i national-
parken. I alt er der udarbejdet
176 artslister for de lysåbne
 klit områder fordelt på følgen-
de fem klittyper:

1. Hvid klit (habitatnaturtype
2120) – 83 ha

2. Grå og grøn klit (habitatna-
turtype 2130) – 1.362 ha.

3. Klithede (habitatnaturtype
2140) – 4.824 ha.

4. Klit med havtorn (habitatna-
turtype 2160) – 80 ha.
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Habitatnaturtypen hvid klit (2120) ses
typisk tættest på kysten og i national -
par ken ofte domineret af Sand- hjæl me.
Der blev ikke registreret nogen mos -
ser overhovedet i 12 tilfældige prø ve-
 felter og kun registreret 10 arter i alt i
natur typen.

Figur 8: Det kumulerede antal arter registreret ved 23 tilfældigt udlagte og
undersøgte prøvefelter i naturtypen grå- og grønsværklit (2130). Den samlede
artspulje af arter for naturtypen er 40 arter indikeret med den stiplede linje
øverst i figuren.

Habitatnaturtypen klithede (2140) er
den mest udbredte naturtype i
national parken med godt 4800 ha,
med en artspulje på 42 arter.



5. Klitlavninger (habitatnaturty-
pe 2190) – 1.517 ha.

Klitnaturtyperne Forstrand og
begyndende klitdannelse (ha-
bitatnaturtype 2110) og Kyst-
klitter med gråris (habitatnatur-
type 2170) er på grund af de-
res relativt lille andel (i alt 2 %)
af klitnaturen, som udgangs-
punkt, ikke undersøgt. I tabel
6 ses, hvordan prøvefelterne
fordeler sig på de undersøgte
klittyper.

Hvid klit
I den hvide klit (habitatnaturty-
pe 2120) blev der ikke fundet
nogen arter i de første 12 ud-
lagte prøvefelter, og derfor
valgte vi at stoppe undersøgel-
sen af yderligere tilfældige prø -
vefelter. Der blev i alt fundet
10 arter i de supplerende artsli-
ster, som alle er meget almin-
delige og ingen arter, som er
på rødlisten i Tyskland og Hol-
land.

Grå- og grønsværklit
For grå- og grønsværklit (habi-
tatnaturtype 2130) er der udar-
bejdet 44 artslister og registre-
ret i alt 40 arter. Det betyder, at
den observerede artspulje i na-
tionalparken for naturtypen er
40 arter, indikeret med den blå
stiplede linje i omstående dia-
gram (Figur 8). Af den samlede
artspulje er 11 arter på den
hollandske rødliste og 9 på
den tyske rødliste. På figur 8
ses endvidere, at det kumule-
rede antal arter ved undersø -
gelse af 23 tilfældigt udlagte
prøvefelter er 23 arter. Det ses
endvidere, at kurven flader ud
omkring de 23 arter, og der vil-
le skulle undersøges mange
flere prøvefelter for at få dæk-
ket hele artspuljen for naturty-
pen med tilfældigt udlagte prø -
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Typiske mosser fra grå- og grøn sværs klitten. Øverst ses Almindelig cypresmos
(Hypnum cupressiforme), nederst ses Almindelig kløvtand (Dicranum
scoparium).

Figur 9: Det kumulerede antal arter registreret ved 16 tilfældigt udlagte
prøvefelter i naturtypen klithede (2140). Den samlede artspulje af arter for
naturtypen er 42 arter, indikeret med den stiplede linje øverst i figuren.

vefelter. Det ses desuden, at
kurven opnår et første plateau
(mætning) allerede efter 10 fel-
ter.

De to hyppigst registrerede ar-
ter i grå- og grønsværklitten er
Almindeling kløvtand (Dicra-
num scoparium) og Alm. cy-
presmos (Hypnum cupressifor-
me) med en frekvens på hhv.
0,74 og 0,57 (Tabel 13). De

næsthyppigste arter i naturty-
pen, som blev fundet i mere
end hver tredje prøvefelt, er
Hede-cypresmos (Hypnum
jutlandicum) og Stjerne-bred -
ribbe (Campylopus introflex -
us). På femtepladsen er Hul-
bladet fedtmos (Pseudosclero -
podium purum), som blev re-
gistreret i mere end hvert fjer-
de prøvefelt. Dernæst Forskel-
ligbladet vortetand (Kindber-



sjælden i grå- og grønsværklit-
ten i Nationalpark Thy.

Klithede
For klitheden (habitatnaturtype
2140) er der udarbejdet 42
artslister og registreret i alt 45
arter (Figur 9). Af disse er 11
på den hollandske rødliste,
svarende til 26 % og 9 på den
tyske rødliste. På figuren ses
desuden, at det kumulerede
antal arter ved undersøgelse af
16 tilfældigt udlagte prøvefelter
er 12 arter, som allerede opnås
efter 6 undersøgte prøvefelter.
De tre hyppigst registrerede ar-
ter i klitheden er Alm. kløvtand
(Dicranum scoparium), Alm.
cypresmos (Hypnum cupressi-
forme) og Trind fyrremos
(Pleurozium schreberi) med
høje frekvenser på hhv. 0,81,
0,75 og 0,75 (Tabel 14). Den
sjettemest hyppigt registrerede
art var Stjerne-bredribbe  (Cam -
pylopus introflexus), som blev
registreret i mere end hvert
tredje prøvefelt, med en fre-
kvens på 0,38. Derudover blev
den karakteristiske levermos,
Alm. frynsemos (Ptilidium cili-
are), (Tabel 14) registreret i
næsten hvert femte prøvefelt
med en frekvens på 0,19. Fore-
komst af Stor kransemos (Rhy-
tidiadelphus triquetrus) indike-
rer, at der er tale om stabile
klitheder med lang kontinuitet.
Stor kransemos blev registreret
i ét felt med frekvensen 0,06.

Klitlavning
For klitlavninger (habitatnatur-
type 2190) er der udarbejdet
68 artslister og registreret i alt
119 arter. De 119 arter formo-
des tilnærmelsesvist at udgøre
artspuljen for naturtypen i Na-
tionalpark Thy, indikeret med
den blå stiplede linje i  neden -
stående diagram (Figur 10).
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Fig. 10: Det kumulerede antal arter registreret ved 25 tilfældigt udlagte prøve -
felter i naturtypen klitlavning (2190). Den samlede artspulje af arter for
naturtypen er 119 arter, indikeret med den stiplede linje øverst i figuren.

Naturtype Klithede, 2140
Antal undersøgte tilfældige felter 16
Mosdækning (middel) 3,9
Vedplantedækning (middel) 0,0
Antal arter pr. prøvefelt (middel) 4,3

Videnskabeligt navn Dansk navn Frekvens

Dicranum scoparium Alm. kløvtand 0,81
Hypnum cupressiforme Alm. cypresmos 0,75
Pleurozium schreberi Trind fyrremos 0,75
Hypnum jutlandicum Hede-cypresmos 0,63
Pseudoscleropodium purum Hulbladet fedtmos 0,44
Campylopus introflexus Stjerne-bredribbe 0,38
Ptilidium ciliare Alm. frynsemos 0,19
Polytrichum piliferum Hårspidset jomfruhår 0,13
Lophozia barbata Skægget flerfligmos 0,06
Cephaloziella divaricata Mørk/ru dværgtråd 0,06
Dicranum polysetum Bølgetbladet kløvtand 0,06
Rhytidiadelphus triquetrus Stor kransemos 0,06

Tabel 14: Oversigt over arter (sorteret efter hyppighed) registreret i de 16
tilfældigt udlagte prøvefelter i naturtypen klithede (2140). Frekvensen
 angiver forekomst af de 12 arter i de 12 undersøgte tilfældige prøvefelter.
Derudover angives den gennemsnitlige mos- og vedplantedækning samt
det gennemsnitlige antal arter pr. prøvefelt.

gia praelonga) (Tabel 13) og
Alm. kortkapsel (Brachytheci-
um rutabulum). Begge de to
sidstnævnte arter er en smule
overraskende at finde med så
høj frekvens i denne naturtype,
da de hovedsageligt er kendt
fra mere næringsrige og mere
fugtige naturtyper.
For naturtypen 2130 er Spids-

bladet hårstjerne (Syntrichia
ruraliformis) udpeget som en
karakteristisk art ifølge fortolk-
ningsmanualen for habitatna-
tur, men denne art blev slet ik-
ke registreret i de tilfældigt ud-
lagte prøvefelter. Arten er i alt
kun registreret 2 gange i natur-
typen, og det må derfor kon-
kluderes, at arten er relativt
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Det er værd at påpege, at det
er naturtypen med den mar-
kant største artspulje i national-
parken. Derudover er hele 49
af de 119 arter på den tyske
mos-rødliste, svarende til 41 %,
og 29 arter på den hollandske
rød liste. Det er især en stribe
sjældne levermosser fra for-
skellige slægter, fx Lophozia,
Cephalozia, Cephaloziella,
 Cla dopodiella, Riccia og Sca-
pania. Men også sjældne blad-
mosser blev fundet i klitlavnin-
gerne som fx pære-møgmos
(Splachnum ampullaceum)
(kun fundet i 2190), Stor  spo -
re mos (Archidium alternifoli-
um) (8 ud af 13 registreringer i
klitlavning) og Takket døgn-
mos (Ephemerum serratum)
(kun fundet i 2190 og én gang
ved søbred). På figur 10 ses
desuden, at det kumulerede
antal arter ved undersøgelse af
25 tilfældigt udlagte prøvefelter
er 50 arter. Det ses, at kurven
for det kumulerede antal fund-
ne arter stiger over de første 22
felter og først herefter når et
plateau med stadig svagt sti-
gende selv efter 25 felter.
Klitlavningerne har mindre
mosdækning end klitheden,
men der er i gennemsnit fun-
det flere arter pr. felt, og arts -
puljen er næsten tre gange
større i klitlavningerne. De to
hyppigste arter er Alm. cypres-
mos (Hypnum cupressiforme)
og Rødbrun tørvemos (Sphag -
num auriculatum) med en fre-
kvens på henholdsvis 0,60 og
0,56 (Tabel 15). Den fjerde-
mest hyppige art er levermos-
sen Tvespidset sækmos (Caly-
pogeia fissa), som blev fundet i
næsten hvert fjerde prøvefelt.
Det er endvidere bemærkelses-
værdigt, at der er registreret
hele 12 arter af Tørvemos
(Sphag num) i prøvefelterne.

Der findes mere end 1300 ha med grå- og grønsværsklit i nationalparken. Det
meste er grå klit med dominans af laver.

Spidsbladet hårstjerne (Syntrichia ruraliformis) er karakteristisk art for
habitatnaturtypen grå- og grønsværs klit. Til venstre er mosset tør og tilhøjre
med de friskgrønne farver er den våd.

Trind fyrremos (Pleurozium schrebe ri) er en af de hyppigste arter i klit heden.
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Der blev registreret 12 arter af Tørve -
mos i klitlavningerne, her ses
Ko  horns-tørvemos (Sphagnum
rubellum)

Der findes ca 39 forskellige arter af
Tørvemos (Sphagnum) i Danmark,
her ses Fedtet tørvemos (Sphagnum
subnitens)

Den sjældne Pære-møgmos (Splach -
num ampullaceum) blev kun fundet
i græs sede klitlavninger. Arten findes
udelukkende på ekskrementer af
store, græssende dyr.
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Mosset Polytrichum perigonale er
ikke en selvstændig art i Danmark og
er en form af Almindelig jomfruhår
(Polytrichum commune var. perigo -
niale). Arten findes typisk i klit lav-
 ninger, hvor der har være forstyrrelse.
Her ses den i selskab med Tæt tørve -
mos (Sphagnum compactum) og
Klokkelyng.

Gammel klitlavning med Klokkelyng,
Tranebær og Tæt tørvemos (Sphag -
num compactum)

Naturtype Klitlavning, 2190
Antal undersøgte tilfældige felter 25
Mosdækning (middel) 2,7
Vedplantedækning (middel) 0,6
Antal arter pr. prøvefelt (middel) 5,8

Videnskabeligt navn Dansk navn Frekvens 

Hypnum cupressiforme Alm. cypresmos 0,60
Sphagnum auriculatum Rødbrun tørvemos 0,56
Pleurozium schreberi Trind fyrremos 0,36
Calypogeia fissa Tvespidset sækmos 0,28
Aulacomnium palustre Alm. filtmos 0,24
Hypnum jutlandicum Hede-cypresmos 0,20
Kindbergia praelonga Forskelligbladet vortetand 0,20
Cephalozia bicuspidata Tvespidset kantbæger 0,16
Dicranum scoparium Alm. kløvtand 0,16
Gymnocolea inflata Opblæst blæremos 0,16
Sphagnum capillifolium Plyds-tørvemos 0,16
Sphagnum fimbriatum Frynset tørvemos 0,16
Campylopus introflexus Stjerne-bredribbe 0,16
Sphagnum subnitens Fedtet tørvemos 0,16
Sphagnum tenellum Skebladet tørvemos 0,12
Sphagnum inundatum Stump tørvemos 0,12
Pseudoscleropodium purum Hulbladet fedtmos 0,12
Brachythecium rutabulum Alm. kortkapsel 0,12
Calliergon cordifolium Alm. skebladsmos 0,12
Sphagnum palustre Alm. tørvemos 0,08
Sphagnum papillosum Sod-tørvemos 0,08
Calliergonella cuspidata Spids spydmos 0,08
Chiloscyphus coadunatus Sylspidset kamsvøb 0,08
Chiloscyphus profundus Forskelligbladet kamsvøb 0,08
Rhytidiadelphus squarrosus Plæne-kransemos 0,08
Aulacomnium androgynum Kugle-filtmos 0,08
Sphagnum platyphyllum Storbladet tørvemos 0,08
Sphagnum rubellum Kohorns-tørvemos 0,08
Mnium hornum Brunfiltet stjernemos 0,04
Cladopodiella fluitans Tørve-vævmos 0,04
Sphagnum fallax Brodspids-tørvemos 0,04
Hylocomium splendens Alm. etagemos 0,04
Rhizomnium punctatum Alm. bredblad 0,04
Hygroamblystegium varium Bugtet krybmos 0,04
Straminergon stramineum Tråd-skebladsmos 0,04
Drepanocladus polygamus Kyst-guldstjernemos 0,04
Campylopus pyriformis Alm. bredribbe 0,04
Cephalozia connivens Flad kantbæger 0,04
Cephalozia macrostachya Mose-kantbæger 0,04
Cephaloziella divaricata Mørk/ru dværgtråd 0,04
Cephaloziella rubella Rødlig dværgtråd 0,04
Fossombronia foveolata Netsporet klokkesvøb 0,04
Lophozia ventricosa Grønkornet foldbæger 0,04
Pohlia nutans Alm. nikkemos 0,04
Polytrichum commune Alm. jomfruhår 0,04
Ptilidium ciliare Alm. frynsemos 0,04
Rhytidiadelphus triquetrus Stor kransemos 0,04
Sphagnum molle Blød tørvemos 0,04
Splachnum ampullaceum Pære-møgmos 0,04
Warnstorfia fluitans Vand-bueblad 0,04

Tabel 15: Oversigt over arter (sorteret efter hyppighed) registreret i de 25
tilfældigt udlagte prøvefelter i naturtypen klitlavning (2190). Frekvensen
angiver forekomst af de 50 arter i de undersøgte tilfældige prøvefelter.
Derudover angives den gennemsnitlige mos- og vedplantedækning samt
det gennemsnitlige antal arter pr. prøvefelt.



Tyges snoblad (Tortella glareicola) er meget sjælden i hele Danmark, men
findes på de store kalkovedrev ved Hanstholm

Figur 11: Det kumulerede antal arter registreret ved 19 tilfældigt udlagte prøve -
felter i naturtypen kalkoverdrev (6210). Den samlede artspulje af arter for
naturtypen er 82 arter, indikeret med den stiplede linje øverst i figuren.

Overdrev
Der er overordnet set to over-
drevstyper i nationalparken,
kalkoverdrev og sure over-
drev, med et samlet areal på
111 ha. De sure overdrev er ik-
ke særligt veludviklede, og fle-
re steder var det svært at vur-
dere, om der rent faktisk var
tale om aflejret flyvesand på et
kalkoverdrev. Når der er tale
om flyvesand, er der ifølge den
danske tolkning (Fredshavn
m.fl 2012) tale om klitnaturty-
per snarere end overdrevsty-
per. Vi antager, at der kan væ -
re tale om måske mere end
100 år gamle vindaflejringer,
og da det samtidig er relativt
fjernt fra kysten, har vi bibe-
holdt disse naturtyper som su-
re overdrev. Der viste sig  så -
ledes flere steder, især ved
Ræhr og Savbjerg, at forekom-
me en mosaik af kalk- og sure
overdrev. Det betød, at nogle
tilfældigt udlagte punkter på
kalkoverdrev i virkeligheden
var surt overdrev. Der blev i alt
udarbejdet 52 artslister fra
overdrev, heraf 36 tilfældigt
udlagte prøvefelter og 2 sub-
jektivt udlagte felter.

Kalkoverdrev
For kalkoverdrev (habitatnatur-
type 6210) er der udarbejdet
29 artslister, heraf 19 tilfældigt
udlagte prøvefelter, og regi-
streret i alt 82 arter (Figur 11),
hvilket er næsten dobbelt så
mange, som blev registreret på
de sure overdrev (se neden-
for). Af disse er 17 på den hol-
landske rødliste, svarende til
21 % af arterne og 13 på den
tyske rødliste. På figur 11 ses
desuden, at det kumulerede
antal arter ved undersøgelse af
de 19 tilfældige prøvefelter er
37 arter, som opnås ved under-
søgelse af 15 prøvefelter.
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Kalkoverdrev ved søen Hykær vest for Tved Klitplantage med Blegsøskænten i
baggrunden.
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Det gennemsnitlige antal arter
registreret i prøvefelterne var
6,0 arter pr. prøvefelt, hvilket
er det højeste blandt de lysåb -
ne habitatnaturtyper, og det til
trods for, at den gennemsnitli-
ge mosdækning kun var 2,4,
svarende til mindre end 12,5 %
mosdækning (Tabel 16).
De tre hyppigst registrerede ar-
ter i de 19 tilfældigt udlagte
prø vefelter, Hulbladet fedtmos,
Plæne-kransemos og Alm.
kortkapsel (Pseudoscleropodi-
um purum, Rhytidiadelphus
squarrosus og Brachythecium
rutabulum), er alle meget al-
mindelige arter, som findes i
mange andre naturtyper, men
den fjerdehyppigste art, som
blev fundet med en frekvens
på 0,32, var Gul krumkapsel
(Homalothecium lutescens).
Gul krumkapsel er en rigtig
god kalkbundsindikator. Det
samme gør sig gældende for
Kalk-blødmos (Ctenidium
mol luscum), som blev fundet i
hvert femte prøvefelt. Der blev
også registreret andre meget
trofaste kalkbunds-specialite-
ter, såsom Skygge-kalkmos

Den lille Syl-snotand (Tortula subu lata) med de karakteristiske sylforme-
de sporehuse blev fundet i 20 % af prøvefelterne på kalk overdrev.

Fig. 12: Det kumulerede antal arter registreret ved 17 tilfældigt udlagte
prøvefelter i naturtypen surt overdrev (6230). Den samlede artspulje af arter for
naturtypen er 47 arter, indikeret med den stiplede linje øverst i figuren.

(Se ligeria calcarea), Kalk-
guldstjernemos (Campylophyl-
lum calcareum) og Kalk-hår-
tand (Ditrichum flexicaule).
Det meget lille og karakteristi-
ske Skygge-kalkmos, som ude-
lukkende vokser på kalksten,
er i øvrigt udpeget som kandi-
dat til den fælleseuropæiske
mosrødliste og er kun fundet
på 6 lokaliteter i Danmark.

Sure overdrev
For de sure overdrev (habitat-

naturtype 6230) er der udarbej-
det 23 artslister, heraf 17 tilfæl-
digt udlagte prøvefelter, og der
er registreret i alt 47 arter (Fi-
gur 12). Af disse er fire på den
hollandske rødliste svarende til
9 % og to på den tyske rødli-
ste. På figur 12 ses desuden, at
det kumulerede antal arter ved
undersøgelse af de 17 tilfældi-
ge prøvefelter er 24 arter, som
opnås ved undersøgelse af 15
prøvefelter.

De tre hyppigst registrerede ar-
ter i de 17 tilfældigt udlagte
prø vefelter, Hulbladet fedtmos,
Plæne-kransemos og Alm.
kort kapsel (Pseudoscleropodi-
um purum, Rhytidiadelphus
squarrosus og Brachythecium
rutabulum) (Tabel 17) er præ -
cist de samme arter, som også
var mest hyppige på kalkover-
drev. Sammenligner man de to
artslister, er der et meget stort
overlap, men her mangler alle
kalkindikatorerne og kalkspe-
cialisterne med undtagelse af
Gul krumkapsel (Homalothe-
cium lutescens), som blev fun-
det en enkelt gang. Derudover
er seks af de 24 arter udeluk-
kende fundet på de sure over-



drev. Det drejer sig om arter,
man ofte finder i klitten på sur
bund som fx Trind fyrremos
(Pleurozium schreberi), Alm.
cypresmos (Hypnum jutlandi-
cum) og Alm. nikkemos (Poh -
lia nutans).
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Naturtype Kalkoverdrev, 6210
Antal undersøgte tilfældige felter 19
Mosdækning (middel) 2,4
Vedplantedækning (middel) 0,15
Antal arter pr. prøvefelt (middel) 6

Videnskabeligt navn Dansk navn Frekvens

Pseudoscleropodium purum Hulbladet fedtmos 0,68
Rhytidiadelphus squarrosus Plæne-kransemos 0,42
Brachythecium rutabulum Alm. kortkapsel 0,32
Homalothecium lutescens Gul krumkapsel 0,32
Fissidens taxifolius Taksbladet rademos 0,26
Plagiomnium undulatum Bølget krybstjerne 0,26
Kindbergia praelonga Forskelligbladet vortetand 0,21
Barbula unguiculata Alm. skægtand 0,21
Ctenidium molluscum Kalk-blødmos 0,21
Dicranum scoparium Alm. kløvtand 0,21
Didymodon fallax Variabel kalktuemos 0,21
Hylocomium splendens Alm. etagemos 0,21
Tortula subulata Syl-snotand 0,21
Bryum rubens Mark-bryum 0,21
Hypnum cupressiforme Form af alm. cypresmos
var. lacunosum (uden dansk navn) 0,16
Barbula convoluta Violet snohår 0,16
Campyliadelphus chrysophyllus Tør guldstjernemos 0,16
Ceratodon purpureus Rød horntand 0,16
Weissia brachycarpa Tykvægget hindemund 0,11
Rhytidiadelphus triquetrus Stor kransemos 0,11
Chiloscyphus coadunatus Sylspidset kamsvøb 0,11
Polytrichum piliferum Hårspidset jomfruhår 0,11
Hypnum cupressiforme Alm. cypresmos 0,11
Fissidens bryoides Top-rademos 0,05
Atrichum undulatum Bølget katrinemos 0,05
Dicranella varia Stivbladet skævkapsel 0,05
Oxyrrhynchium hians Ler-vortetand 0,05
Seligeria calcarea Skygge-kalkmos 0,05
Ditrichum flexicaule Kalk-hårtand 0,05
Pohlia wahlenbergii Lysegrøn voksmos 0,05
Campylophyllum calcareum Kalk-guldstjernemos 0,05
Plagiomnium affine Fælled-krybstjerne 0,05
Weissia controversa Smaltandet krusmos 0,05
Calliergonella cuspidata Spids spydmos 0,05
Bryum dichotomum Dværg-bryum 0,05
Cirriphyllum piliferum Alm. penselmos 0,05
Brachythecium albicans Hvidlig kortkapsel 0,05

Tabel 16: Oversigt over arter (sorteret efter hyppighed) registreret i de 19
tilfældigt udlagte prøvefelter i naturtypen kalkoverdrev (6210). Frekvensen
angiver forekomst af de 37 arter i de undersøgte tilfældige prøvefelter.
Derudover angives den gennemsnitlige mos- og vedplantedækning samt
det gennemsnitlige antal arter pr. prøvefelt.

Lang børstemos (Racomitrium elon -
ga tum) blev kun fundet på et surt
overdrev ved Ræhr
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Naturtype Surt overdrev, 6230
Antal undersøgte tilfældige felter 17
Mosdækning (middel) 3,1
Vedplantedækning (middel) 0,2
Antal arter pr. prøvefelt (middel) 3,9

Videnskabeligt navn Dansk navn Frekvens 

Rhytidiadelphus squarrosus Plæne-kransemos 0,88
Pseudoscleropodium purum Hulbladet fedtmos 0,65
Brachythecium rutabulum Alm. kortkapsel 0,47
Pleurozium schreberi Trind fyrremos 0,18
Hypnum cupressiforme Form af alm. cypresmos 0,18
var. lacunosum (uden dansk navn)
Kindbergia praelonga Forskelligbladet vortetand 0,12
Dicranum scoparium Alm. kløvtand 0,12
Ceratodon purpureus Rød horntand 0,12
Dicranella heteromalla Alm. fløjlsmos 0,12
Homalothecium lutescens Gul krumkapsel 0,12
Brachythecium albicans Hvidlig kortkapsel 0,12
Bryum rubens Mark-bryum 0,06
Plagiomnium affine Fælled-krybstjerne 0,06
Campylopus introflexus Stjerne-bredribbe 0,06
Hypnum cupressiforme Alm. cypresmos 0,06
Cephalozia bicuspidata Tvespidset kantbæger 0,06
Plagiomnium undulatum Bølget krybstjerne 0,06
Mnium hornum Brunfiltet stjernemos 0,06
Hylocomium splendens Alm. etagemos 0,06
Hypnum jutlandicum Hede-cypresmos 0,06
Polytrichastrum formosum Skov-jomfrukapsel 0,06
Racomitrium elongatum Lang børstemos 0,06
Pohlia nutans Alm. nikkemos 0,06
Bryum dichotomum Dværg-bryum 0,06

Tabel 17: Oversigt over arter (sorteret efter hyppighed) registreret i de 17
tilfældigt udlagte prøvefelter i naturtypen surt overdrev (6230). 
Frekvensen angiver forekomst af de 24 arter i de undersøgte tilfældige
prøvefelter. Derudover angives den gennemsnitlige mos- og vedplante-
dækning samt det gennemsnitlige antal arter pr. prøvefelt.
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Stor skorpionmos (Scorpidium scopidioides) er sjælden i hele Danmark, men
blev fundet i det kortlagte og græssede rigkær ved Nors Sø. Sandsynligvis det
første fund i Thy.

Figur 13. Det kumulerede antal arter registreret ved 17 tilfældigt udlagte
prøvefelter i naturtypen rigkær (7230). Den samlede artspulje af arter for
naturtypen er 32 arter, indikeret med den stiplede linje øverst i figuren.

Rigkær
Der er i Nationalpark Thy kort-
lagt 18,6 ha med rigkær (habi-
tatnaturtype 7230), svarende til
0,08 % af nationalparkarealet.
Rigkærene findes primært i
områderne omkring de store
søer: Nors Sø, Vandet Sø og
Ørum Sø. Der er i alt udarbej-
det 24 artslister fra rigkær, her-
af 18 tilfældigt udlagte prøve-
felter, og registreret i alt 32 ar-
ter (Tabel 18, Figur 13). Af dis-
se er 7 på den hollandske og
tyske mosrødliste svarende til
22 % af de registrerede arter.
På figur 13 ses desuden, at det
kumulerede antal arter ved un-
dersøgelse af de 18 tilfældige
prøvefelter er 18 arter, som
først opnås ved undersøgelse
af 18 prøvefelter.

Den gennemsnitlige mosdæk -
ning var 1,8 svarende til min-
dre end 5 % dækning, og det
gennemsnitlige antal arter pr.
prøvefelt var 2,9 arter. Spids
spydmos (Calliergonella cuspi-
data) blev registreret flest gan-
ge, med en frekvens på 0,61.
De næste 2 arter, som havde
størst hyppighed, var de to op-
portunistiske arter Alm.  kort -
kapsel (Brachythecium ruta-
bulum) og Forskelligbladet
vortetand (Kindbergia  prae -
longa, med en hyppighed på
hhv. 0,50 og 0,44. Typiske in-
dikatorarter for værdifulde rig -
kær som fx Stor engkost (Cli-
macium dendroides), Nedlø -
bende bryum (Bryum  pseudo -
triquetrum), Stor skorpionmos
(Scorpidium scorpioides), Grøn
krumblad (Scorpidium cosso-
nii) og Grøn eremitmos (Cra-
toneuron filicinum) blev kun
registreret 1 gang hver, med en
frekvens på 0,06.
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Naturtype Rigkær, 7230
Antal undersøgte tilfældige felter 18
Mosdækning (middel) 1,8
Vedplantedækning (middel) 0,1
Antal arter pr. prøvefelt (middel) 2,9

Videnskabeligt navn Dansk navn Frekvens

Calliergonella cuspidata Spids spydmos 0,61
Brachythecium rutabulum Alm. kortkapsel 0,50
Kindbergia praelonga Forskelligbladet vortetand 0,44
Drepanocladus aduncus Kær-seglmos 0,33
Plagiomnium ellipticum Mose-krybstjerne 0,17
Calliergon giganteum Stor skebladsmos 0,11
Plagiomnium affine Fælled-krybstjerne 0,11
Rhytidiadelphus squarrosus Plæne-kransemos 0,11
Scorpidium cossonii Grøn krumblad 0,06
Hygroamblystegium varium Bugtet krybmos 0,06
Brachythecium mildeanum Kær-kortkapsel 0,06
Bryum pseudotriquetrum Nedløbende bryum 0,06
Calliergon cordifolium Alm. skebladsmos 0,06
Climacium dendroides Stor engkost 0,06
Cratoneuron filicinum Grøn eremitmos 0,06
Plagiomnium undulatum Bølget krybstjerne 0,06
Rhizomnium punctatum Alm. bredblad 0,06
Scorpidium scorpioides Stor skorpionmos 0,06

Tabel 18: Oversigt over arter (sorteret efter hyppighed) registreret i de 18
tilfældigt udlagte prøvefelter i naturtypen rigkær (7230). Frekvensen
 angiver forekomst af de 18 arter i de undersøgte tilfældige prøvefelter.
Derudover angives den gennemsnitlige mos- og vedplantedækning samt
det gennemsnitlige antal arter pr. prøvefelt.

Fravær af pleje er en trussel mod mosdiversiteten i rigkær. Dette kortlagte
rigkær ved Nors Sø uden pleje var domineret af høje Starer og næsten helt
uden mosser.



Hængesæk
Naturtypen hængesæk (habi-
tatnaturtype 7140) fylder ifølge
kortlægningen 9,2 ha af natio-
nalparken. Der blev udlagt 20
tilfældige prøvefelter i denne
naturtype, da den er kendt for
at kunne huse en stribe inter-
essante tørvemosser (Sphag -
num), men også mange blad-
og levermosser. Det viste sig
imidlertid, at alle de undersøg-
te områder på nær et enkelt,
var rigkærs-versionen af hæn-
gesæk, altså klassisk gyngende
grund, men domineret af fx
Tagrør, Bredbladet dunham-
mer og Dynd-padderok og
uden tørvemosser. Flere af
prøvefelterne viste sig endvi-
dere ikke at indeholde hænge-
sæk, men mose- eller engna-
tur. Enkelte prøvefelter var i
øvrigt ikke tilgængelige uden
båd og blev derfor ikke under-
søgt.

For naturtypen hængesæk er
der udarbejdet 8 artslister, her-
af 7 tilfældigt udlagte prøvefel-
ter, og registreret i alt 15 arter
(Figur 14). Af disse er 6 arter
på den tyske rødliste svarende
til 40 % af de registrerede arter
og tilsvarende 3 arter på den
hollandske rødliste. På figur 14
ses desuden, at det kumulere-
de antal arter ved undersøgel-
sen af de 7 tilfældige prøvefel-
ter er 10 arter.
Den gennemsnitlige mosdæk -
ning var 1,4, svarende til min-
dre end 5 % dækning, og det
gennemsnitlige antal arter pr.
prøvefelt var 1,86 arter (Tabel
19). Her skal det pointeres, at
2 af de 8 prøvefelter ikke inde-
holdt nogen arter overhovedet.
Bugtet krybmos (Hygrombly-
stegium varium), Mose-kryb -
stjerne (Plagiomnium ellipti-
cum) og Alm. kortkapsel (Bra-

chythecium rutabulum) var de
hyppigst registrerede arter med
en frekvens på 0,29. Der blev
kun registreret 1 tørvemos,
Rødbrun tørvemos (Sphag num
auriculatum), i 1 prøvefelt.
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Næringsfattige hængesække med dominans af tørvemos (Sphagnum) er en
sjældenhed i Nationalpark Thy. I Vandet Klitplantage findes denne hængesæk
med dominans af Rødbrun tørvemos (Sphagnum auriculatum).

Næringsbelastede hængesække med højstaudesamfund og dominans af f.eks.
Bredbladet dunhammer og Høj sødgræs er udbredt ved Ørum Sø.
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Fig. 14: Det kumulerede antal arter registreret ved 7 tilfældigt udlagte prøve -
felter i naturtypen hængesæk (7140). Den samlede artspulje af arter for
naturtypen er 15 arter, indikeret med den stiplede linje øverst i figuren.

Naturtype Hængesæk, 7140
Antal undersøgte tilfældige felter 7
Mosdækning (middel) 1,43
Vedplantedækning (middel) 0
Antal arter pr. prøvefelt (middel) 1,86

Videnskabeligt navn Dansk navn Frekvens

Hygroamblystegium varium Bugtet krybmos 0,29
Brachythecium rutabulum Alm. kortkapsel 0,29
Plagiomnium ellipticum Mose-krybstjerne 0,29
Sphagnum auriculatum Rødbrun tørvemos 0,14
Brachythecium rivulare Væld-kortkapsel 0,14
Drepanocladus aduncus Kær-seglmos 0,14
Kindbergia praelonga Forskelligbladet vortetand 0,14
Oxyrrhynchium speciosum Stor vortetand 0,14
Calliergon giganteum Stor skebladsmos 0,14
Calliergonella cuspidata Spids spydmos 0,14

Tabel 19: Oversigt over arter (sorteret efter hyppighed) registreret i de 7
tilfældigt udlagte prøvefelter i naturtypen hængesæk (7140). Frekvensen
angiver forekomst af de 10 arter i de undersøgte tilfældige prøvefelter.
Derudover angives den gennemsnitlige mos- og vedplantedækning samt
det gennemsnitlige antal arter pr. prøvefelt.



Naturtype Strandeng, 1330
Antal undersøgte tilfældige felter 10
Mosdækning (middel) 0,86
Vedplantedækning (middel) 0
Antal arter pr. prøvefelt (middel) 1,2

Videnskabeligt navn Dansk navn Frekvens

Kindbergia praelonga Forskelligbladet vortetand 0,3
Amblystegium serpens Alm. krybmos 0,2
Bryum pseudotriquetrum Nedløbende bryum 0,1
Drepanocladus polygamus Kyst-guldstjernemos 0,1
Bryum species Art af bryum 0,1
Hypnum cupressiforme Alm. cypresmos 0,1
Hypnum cupressiforme Form af alm. cypresmos 0,1
var. lacunosum (uden dansk navn)
Pseudoscleropodium purum Hulbladet fedtmos 0,1
Rhytidiadelphus squarrosus Plæne-kransemos 0,1

Tabel 20: Oversigt over arter (sorteret efter hyppighed) registreret i de 10
tilfældigt udlagte prøvefelter i naturtypen strandeng (1330). Frekvensen
angiver forekomst af de 9 arter i de undersøgte tilfældige prøvefelter. 
Derudover angives den gennemsnitlige mos- og vedplantedækning 
samt det gennemsnitlige antal arter pr. prøvefelt.

Figur 15: Det kumulerede antal arter registreret ved 10 tilfældigt udlagte prøve -
felter i naturtypen strandeng (1330). Den samlede artspulje af arter for
natur  typen er 23 arter, indikeret med den stiplede linje øverst i figuren.
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Strandeng med hyppig
oversvømmelse er mosfattigt.

Strandeng
Strandenge forekommer i  Na -
tio nalpark Thy udelukkende
på Agger Tange, med i alt 353
ha, svarende til 1,44 % af  na -
tio nalparkarealet. Der er også
kortlagt et mindre areal på i alt
1,8 ha med habitatnaturtypen
1310, som består primært af
en årige planter med fx kveller.
Der er ikke udlagt punkter i
denne naturtype, da den er
kendt for ikke at udgøre et le-
vested for mosser. Flere af de
kortlagte områder viste sig ved
feltbesigtigelsen at indeholde
klitnatur, og andre prøvefelter
var placeret på småøer, som ik-
 ke kunne undersøges uden båd.

For naturtypen strandeng (ha-
bitatnaturtype 1330) er der ud-
arbejdet 16 artslister, heraf 10
tilfældigt udlagte prøvefelter,
og registreret i alt 22 arter (Fi-
gur 15). Af disse er 4 på den
tyske rødliste, svarende til 18
% af de registrerede arter. In-
gen registrerede arter er på
den hollandske rødliste. På fi-
gur 15 ses desuden, at det ku-
mulerede antal arter ved un-
dersøgelse af de 10 tilfældige
prøvefelter er 9 arter.

Den gennemsnitlige mosdæk -
ning var 0,8 svarende til min-
dre end 5 % dækning, og det
gennemsnitlige antal arter pr.
prøvefelt var 1,2 art (Tabel 20).
Fire af de 10 prøvefelter frem-
stod uden mosser. Forskellig-
bladet vortetand (Kindbergia

praelonga) og Alm. krybmos
(Amblystegium serpens) var de
hyppigst registrerede arter med
en frekvens på hhv. 0,3 og 0,2.
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Plantager
Det samlede plantageareal ud-
gør næsten 8.000 ha af natio-
nalparken, hvoraf nålebevoks-
ninger tegner sig for næsten 90
%, svarende til 29 % af hele na-
tionalparkarealet. Med planta-
ge menes de forstligt drevne
skove, som primært er ejet af
Naturstyrelsen.
Der forekommer ikke en lo-
gisk og tydelig fysisk adskillel-
se mellem Nystrup og Vandet
Plantage, og data herfra er der-
for slået sammen til Ny strup/
Van det Plantage. Det betyder,
at der i rapporten er arbejdet
med syv plantageområder
(Tved, Tvorup, Vilsbøl, Ny -
strup/Vandet, Stenbjerg, Hvid -
bjerg og Lodbjerg). Der er ud-
arbejdet i alt 138 artslister fra
de syv plantageområder. De
trædækkede områder i planta-
gerne er igen adskilt i nå le- og
løvskovsbevoksninger. De
tilfældigt udlagte prø ve felter i
løvskovsbevoksninger er for-
delt på træart (birk, bøg, eg og
el), som udgangspunkt med 12
prøvefelter i hver træartsbe-
plantning. Det viste sig i for-
bindelse med feltarbejdet, at
de tilgængelige oplysninger
om bevoksningens  hoved -
træart ofte ikke var korrekte.
Der var flere tilfælde, hvor den
angivne hovedtræart slet ikke
fandtes i området, eller hvor
træartssammensætningen var
meget heterogen. Hvis træarts-
sammensætningen var domi-
neret af nåletræer, blev be-
voksningen eller feltet registre-
ret som nålekultur, uagtet at
bevoksningslisten viste, at der
skulle have været en løvtræsart
som hovedtræart. Så længe
den angivne hovedtræ art var
en væsentlig del af træ artssam-
mensætningen, blev træ artsan-
givelsen bibeholdt. I tabel 6

Stribet næbmos (Eurhynchium striatum) er almindelig på leret skovbund i
østdanmark, men meget sjælden i Nationalpark Thy. Denne forekomst blev
registreret i en ædelgranbevoksning i Nystrup Klitplantage.

I gamle nålebevoksninger med kraftig tynding kan der forekomme sjældne
mosser som fx den smukke Fjer-kammos (Ptilium crista-castrensis) som kun
blev fundet i én bevoskning i Nystrup Klitplantage.

Mange mosser er tilpasset de lave lys forhold i skoven, f.eks. Skov-jomfru -
kap sel (Polytrichastrum formosum)
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Nogle mosser tager lang tid om at etablere sig på træer, og derfor er
veterantræer meget værdifulde for mosdiversiteten. På den gamle ahorn ved
Naturstyrelsens kontor var der flere interessante arter som fx Kry ben de
silkemos (Homalothecium sericium) og Tag-hårstjerne (Syntri chia laevipila)

Hugststyrken er vigtig for mosdiver siteten. Nålebevoksninger uden tyn ding kan
være helt uden mosser. I denne ædelgranbevoksning i Nystrup Klitplantage
findes ingen mosser på hverken skovbund eller på stammer ne. Der findes
mere end 900 ha med ædelgran i nationalparken.

ses, hvordan prøvefelterne for-
deler sig i de nævnte skovty-
per. Her ses blandt andet, at
der også er undersøgt tilfældigt
udlagte prøvefelter i pil (n =3)
og ahorn (n =1). Disse skovty-
per er inddraget, fordi nogle af
de tilfældigt udlagte prøvefel-
ter i andre skovtyper tilfældigt
er havnet i disse naturtyper.
Dette forklarer ligeledes, hvor-
for nogle skovtyper indeholder
flere prøvefelter end de plan-
lagte 12.

Nålebevoksninger
Der er udarbejdet 48 artslister
for nålebevoksninger, heraf 22
tilfældigt udlagte prøvefelter,
og registreret i alt 86 arter (fi-
gur 16). Af disse er 21 arter på
den tyske rødliste og 15 på
den hollandske rødliste, sva-
rende til hhv. 24 og 17 % af
den samlede artsliste. På figur
16 ses endvidere, at det kumu-
lerede antal arter ved under-
søgelse af 22 tilfældige prøve-
felter er 31 arter.

Den gennemsnitlige mosdæk -
ning var 5 svarende til mere
end 50 % dækning, og det
gennemsnitlige antal arter pr.
prøvefelt var 7,8 arter (Tabel
21). De 2 mest almindelige ar-

ter i nålebevoksninger var Di-
cranum scoparium og Hyp-
num cupressiforme, begge
med en frekvens på 0,91. Det
skal bemærkes, at den invasive
art Campylopus introflexus
blev registreret i mere end
hvert fjerde prøvefelt (frekvens
= 0,27). Sphagnum  fimbria -
tum og Aulacomnium palustre
blev registreret i en bjergfyr-
bevoksning i en tidligere klit-
lavning. Lophozia ventricosa
blev registreret i tre bevoksnin-
ger (frekvens = 0,14)

Løvtræbevoksninger
Der er i alt udarbejdet 85 artsli-
ster for løvtræbevoksninger,
heraf 52 tilfældigt udlagte prø -
vefelter. Disse tilfældigt udlag-
te prøvefelter dækker over be-
voksninger, hvor hovedtræar-
ten er Bøg, Eg, El, Birk, Ahorn
og Pil. For alle de 85 artslister
er der registreret i alt 120 arter
(Figur 17). Af disse er 22 og 16
arter på rødlisten i hhv. Tysk-
land og Holland svarende til
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18 og 13 % af de registrerede
arter. På figur 17 ses endvide-
re, at det kumulerede antal ar-
ter ved undersøgelse af de 52
tilfældige prøvefelter er 80 arter.

Den gennemsnitlige mosdæk -
ning var 2,9 svarende til i gen-
nemsnit mindre end 25 % mos-
dækning, og betydeligt lavere
end den, vi fandt i nålebevoks-
ningerne. Til gengæld blev der
registreret statistisk signifikant
flere arter i gennemsnit pr. prø -
vefelt i løvskovbevoksningerne
med et gennemsnit på 11, hvil-
ket er det højeste antal arter
pr. prøvefelt i en naturtype i
Nationalpark Thy.  Hoved træ ar -
terne med størst antal  mos arter
i skovbunden var Eg og Pil.

De 2 mest almindelige arter i
løvbevoksninger var Alm. cy-
presmos (Hypnum cupressifor-
me) og Alm. kløvtand (Dicra-
num scoparium) med en fre-
kvens på hhv. 0,96 og 0,77
(Tabel 22). Det skal bemærkes,
at den invasive art  Stjerne-
bred  ribbe (Campylopus  intro -
flexus), blev registreret i mere
end hvert femte prøvefelt (fre-
kvens = 0,21).

De tre mest almindelige epifyt-
ter var Alm. furehætte (Ortho -
trichum affine), Kruset lådden-
hætte (Ulota crispa) og Alm.
gaffelløv (Metzgeria furcata)
med følgende frekvenser: 0,35,
0,31 og 0,27. Den hyppigste
mos som er tilknyttet døde,
formuldede træstammer, var
Stub-pølsekapsel  (Her zogiella
seligeri) med en frekvens på
0,15.
Ud over arterne i de tilfældigt
udlagte prøvefelter blev de føl-
gende fire interessante arter re-
gistreret i subjektive felter og
supplerende artslister:

Der blev registeret 3 arter, som
anvendes i den nationale skov -
overvågning (i NOVANA-pro-
grammet) som gode indikato-
rer for værdifuld skov. Det var
arterne Slank stammemos, Ra-
deløv-hindeblad og Grøn køl-
lemos (Isothecium myosuroi-
des, Plagiochila asplenioides
ssp. asplenioides og Zygodon

Skov-fyrbevoksninger er mere lysåbne end andre nålebevoksninger og giver
plads til større mosdækning, som det f.eks. ses i Lodbjerg Klitplantage.

Bark-dækmos (Cryphaea heteromal la) er meget sjælden i hele Danmark, og
blev fundet i en beskyttet fugtig elle-bevoksning i Nystrup Klitplan tage.

viridissimus), hver med én fo-
rekomst.

Endelig blev den sjældne Bark-
dækmos (Cryphaea heteromal-
la) fundet i 1 ellebevoksning,
på en hyld i nærheden af golf -
banen i Nystrup Plantage. I bi-
lag 3 findes en særskilt beskri-
velse af arten.
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Nålebevoksninger indeholdt signi fi -
kant færre arter end løvbevoksninger.
Her ses en rødgranbevoksning,
plantet på en tidligere klithede, helt
uden mosser.

Ung birkebevoksning i Vandet Klit -
plantage uden epifytter på
stam merne.

En ung bøgebevoksning med meget
begrænset naturværdi i Nystrup Klit -
plantage. Her mangler vedvarighed,
veterantræer, dødt ved og fugtigt
mikro - klima.
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Figur 16: Det kumulerede antal arter registreret ved 22 tilfældigt udlagte prøve -
felter i naturtypen nålebevoksninger. Den samlede artspulje af arter for
natur typen er 86 arter, indikeret med den stiplede linje øverst i figuren.

Med et fugtigt skovmikroklima kan
der udvikles en stor dækning af epi -
fytiske mosser. På fotoet ses en
elle  bevokning i Nystrup Klitplantage,
hvor Bølget krybstjerne (Plagiom ni -
um undulatum), som normalt findes
på jordbunden, kravler op i 2 meters
højde.

Figur 17: Det kumulerede antal arter registreret ved 52 tilfældigt udlagte prøve -
felter i naturtypen løvtræbevoksninger. Den samlede artspulje af arter for
naturtypen er 120 arter, indikeret med den stiplede linje øverst i figuren.

Stribet krogblad (Sanionia uncinata) har meget seglkrumme blade. Arten
findes hist og her i klitlavninger, men kan også findes på dødt løvtræsved i
store dimensioner, hvilket er et meget sjældent voksested i national parken.
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Naturtype Nålebevoksninger
Antal undersøgte tilfældige felter 22
Mosdækning (middel) 5,0
Vedplantedækning (middel) 5,2
Antal arter pr. prøvefelt (middel) 7,8

Videnskabeligt navn Dansk navn Frekvens

Dicranum scoparium Alm. kløvtand 0,91
Hypnum cupressiforme Alm. cypresmos 0,91
Pleurozium schreberi Trind fyrremos 0,73
Chiloscyphus coadunatus Sylspidset kamsvøb 0,68
Pseudoscleropodium purum Hulbladet fedtmos 0,59
Hypnum jutlandicum Hede-cypresmos 0,45
Chiloscyphus profundus Forskelligbladet kamsvøb 0,41
Ptilidium ciliare Alm. frynsemos 0,32
Campylopus introflexus Stjerne-bredribbe 0,27
Dicranella heteromalla Alm. fløjlsmos 0,27
Kindbergia praelonga Forskelligbladet vortetand 0,27
Hylocomium splendens Alm. etagemos 0,23
Orthodontium lineare Smalbladet plysmos 0,18
Dicranum polysetum Bølgetbladet kløvtand 0,14
Cephaloziella divaricata Mørk/ru dværgtråd 0,14
Lophozia ventricosa Grønkornet foldbæger 0,14
Brachythecium rutabulum Alm. kortkapsel 0,14
Plagiothecium laetum Retkapslet tæppemos 0,14
Rhytidiadelphus triquetrus Stor kransemos 0,09
Orthotrichum sp. Art af furehætte 0,09
Campylopus pyriformis Alm. bredribbe 0,09
Rhytidiadelphus squarrosus Plæne-kransemos 0,09
Plagiomnium undulatum Bølget krybstjerne 0,09
Aulacomnium palustre Alm. filtmos 0,09
Metzgeria furcata Alm. gaffelløv 0,05
Mnium hornum Brunfiltet stjernemos 0,05
Pohlia nutans Alm. nikkemos 0,05
Herzogiella seligeri Stub-pølsekapsel 0,05
Sphagnum fimbriatum Frynset tørvemos 0,05
Ulota phyllantha Stor låddenhætte 0,05
Eurhynchium striatum Stribet næbmos 0,05

Tabel 21: Oversigt over arter (sorteret efter hyppighed) registreret i de 22
tilfældigt udlagte prøvefelter i naturtypen nålebevoksninger. Frekvensen
angiver forekomst af de 31 arter i de undersøgte tilfældige prøvefelter.
Derudover angives den gennemsnitlige mos- og vedplantedækning samt
det gennemsnitlige antal arter pr. prøvefelt.



Naturtype Løvtræbevoksning
Antal undersøgte tilfældige felter 52
Mosdækning (middel) 2,9
Vedplantedækning (middel) 5,6
Antal arter pr. prøvefelt (middel) 11,0

Videnskabeligt navn Dansk navn Frekvens

Hypnum cupressiforme Alm. cypresmos 0,96
Dicranum scoparium Alm. kløvtand 0,77
Brachythecium rutabulum Alm. kortkapsel 0,73
Chiloscyphus coadunatus Sylspidset kamsvøb 0,69
Kindbergia praelonga Forskelligbladet vortetand 0,65
Chiloscyphus profundus Forskelligbladet kamsvøb 0,58
Pseudoscleropodium purum Hulbladet fedtmos 0,52
Orthotrichum affine Alm. furehætte 0,35
Ulota crispa Kruset låddenhætte 0,31
Mnium hornum Brunfiltet stjernemos 0,29
Pleurozium schreberi Trind fyrremos 0,29
Metzgeria furcata Alm. gaffelløv 0,27
Radula complanata Alm. spartelmos 0,27
Dicranella heteromalla Alm. fløjlsmos 0,25
Orthotrichum pulchellum Smuk furehætte 0,23
Polytrichastrum formosum Skov-jomfrukapsel 0,21
Hypnum jutlandicum Hede-cypresmos 0,21
Campylopus introflexus Stjerne-bredribbe 0,21
Ulota phyllantha Stor låddenhætte 0,21
Plagiothecium laetum Retkapslet tæppemos 0,17
Herzogiella seligeri Stub-pølsekapsel 0,15
Rhytidiadelphus squarrosus Plæne-kransemos 0,13
Hylocomium splendens Alm. etagemos 0,13
Ulota bruchii Bruchs låddenhætte 0,12
Plagiothecium undulatum Bølget tæppemos 0,12
Campylopus pyriformis Alm. bredribbe 0,10
Ptilidium pulcherrimum Stub-frynsemos 0,10
Dicranum polysetum Bølgetbladet kløvtand 0,10
Dicranoweisia cirrata Alm. krøltuemos 0,10
Orthodontium lineare Smalbladet plysmos 0,10

Tabel 22: Oversigt over arter (sorteret efter hyppighed) registreret i de 52
tilfældigt udlagte prøvefelter i naturtypen løvtræbevoksninger. 
Frekvensen angiver forekomst af de 20 mest registrerede arter i de 
undersøgte tilfældige prøvefelter. Derudover angives den gennemsnitlige
mos- og vedplantedækning samt det gennemsnitlige antal arter pr. 
prøvefelt.
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Søbred
Der findes 2.364 ha med søer i
nationalparken af flere forskel-
lige typer. Der er ikke skelet til
søtype i prøvefeltsudlægnin-
gen, da denne information ik-
ke var tilgængelig i den an-
vendte GIS-fil. Der er i alt ud-
arbejdet 31 artslister, hvoraf 22
er tilfældigt udlagte prøvefel-
ter, og der blev i alt registreret
52 arter (Figur 18). De under-
søgte prøvefelter er udlagt som
1 meter brede x 78,5 meter
lange, kurvede rektangler
langs søbredden. Supplerende
artslister fra søbred kan godt
dække en bredere zone end 1
meter, hvis det var tydeligt, at
der var tale om tidvist vand-
dækket areal. Den totale artsli-
ste for naturtypen dækker 59
arter (Figur 18), heraf er 22 ar-
ter på den tyske rødliste og 11
på den hollandske rødliste,
hvil ket svarer til hhv 37 og 19 %.

Der blev registreret i gennem-
snit 5,6 arter pr. prøvefelt, hvil-
ket er lige under det overord-
nede gennemsnit på 6,1 for al-
le naturtyperne. Mosdæknin-
gen var i gennemsnit 3, sva-
rende til mere end 12,5 %
dæk ning. De tre hyppigst regi-
strerede arter var Sphagnum
auriculatum, Eurhynchium
praelongum og Dicranella he-
teromalla med frekvenser på
hhv. 0,68, 0,32 og 0,27 (Tabel
23). Der blev registreret i alt 8
arter af tørvemos i de 22 tilfæl-
dige prøvefelter, men også fle-
re interessante levermosser
som fx Riccardia incurvata,
Jungermannia gracillima og
Scapania irrigua.
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Gammel klitsø i Stenbjerg Klitplantage.

Rødbrun tørvemos (Sphagnum aricu latum), som er den mest udbredte
tørvemos i Nationalpark Thy, blev fundet i næsten 70 % af de tilfældigt
udlagte prøvefelter i naturtypen søbred.

Figur 18: Det kumulerede antal arter registreret ved 22 tilfældigt udlagte prøve -
felter i naturtypen søbred. Den samlede artspulje af arter for naturtypen er 59
arter, indikeret med den stiplede linje øverst i figuren.
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Ved større klitsøer kan søbredden
mod nord/øst være meget værdifulde
for sjældne mosser, som det ses midt
i billedet. Her sker der en forstyrrelse
ved bølgeslag og isflager, hvilket
begrænser de konkurrerende mosser
og karplanter.

Naturtype Søbred
Antal undersøgte tilfældige felter 22
Mosdækning (middel) 3,0
Vedplantedækning (middel) 2,1
Antal arter pr. prøvefelt (middel) 5,6

Videnskabeligt navn Dansk navn Frekvens

Sphagnum auriculatum Rødbrun tørvemos 0,68
Kindbergia praelonga Forskelligbladet vortetand 0,32
Dicranella heteromalla Alm. fløjlsmos 0,27
Brachythecium rutabulum Alm. kortkapsel 0,23
Rhytidiadelphus squarrosus Plæne-kransemos 0,23
Hypnum cupressiforme Alm. cypresmos 0,18
Warnstorfia exannulata Rødlig bueblad 0,18
Pseudoscleropodium purum Hulbladet fedtmos 0,18
Calypogeia fissa Tvespidset sækmos 0,14
Cephalozia bicuspidata Tvespidset kantbæger 0,14
Pleurozium schreberi Trind fyrremos 0,14
Chiloscyphus coadunatus Sylspidset kamsvøb 0,14
Pellia epiphylla Enbo ribbeløv 0,14
Warnstorfia fluitans Vand-bueblad 0,14
Calliergonella cuspidata Spids spydmos 0,14
Dicranum scoparium Alm. kløvtand 0,09
Bryum pseudotriquetrum Nedløbende bryum 0,09
Drepanocladus aduncus Kær-seglmos 0,09
Calliergon cordifolium Alm. skebladsmos 0,09
Calliergon giganteum Stor skebladsmos 0,09
Mnium hornum Brunfiltet stjernemos 0,09
Plagiothecium denticulatum Alm. tæppemos 0,09
Sphagnum subnitens Fedtet tørvemos 0,09
Polytrichum commune Alm. jomfruhår 0,09
Sphagnum palustre Alm. tørvemos 0,09
Aulacomnium palustre Alm. filtmos 0,05
Diplophyllum albicans Stribet dobbeltblad 0,05
Ptilidium ciliare Alm. frynsemos 0,05
Scapania nemorosa Lund-tveblad 0,05
Drepanocladus polygamus Kyst-guldstjernemos 0,05
Riccardia incurvata Rendet ribbeløs 0,05
Jungermannia gracillima Vinget rørmund 0,05
Pohlia bulbifera Gulkuglet nikkemos 0,05
Aneura pinguis Tyk nerveløs 0,05
Ephemerum serratum Takket døgnmos 0,05
Fossombronia foveolata Netsporet klokkesvøb 0,05
Leptodictyum riparium Stor pytmos 0,05
Sphagnum inundatum Stump tørvemos 0,05
Atrichum tenellum Lille katrinemos 0,05
Barbula unguiculata Alm. skægtand 0,05
Calypogeia muelleriana Alm. sækmos 0,05
Campylopus introflexus Stjerne-bredribbe 0,05
Cephaloziella divaricata Dværgtråd-art (mørk/ru) 0,05
Leptobryum pyriforme Alm. pæremos 0,05
Physcomitrium pyriforme Alm. pærekapsel 0,05
Pohlia nutans Alm. nikkemos 0,05
Polytrichastrum formosum Skov-jomfrukapsel 0,05
Scapania irrigua Kær-tveblad 0,05
Sphagnum capillifolium Plyds-tørvemos 0,05
Sphagnum fallax Brodspids-tørvemos 0,05
Sphagnum fimbriatum Frynset tørvemos 0,05
Sphagnum squarrosum Udspærret tørvemos 0,05

Tabel 23: Oversigt over arter (sorteret efter hyppighed) registreret i de 22
tilfældigt udlagte prøvefelter i naturtypen søbred. Frekvensen angiver
 forekomst af registrerede arter i de undersøgte tilfældige prøvefelter.
 Derudover angives den gennemsnitlige mos- og vedplantedækning 
samt det gennemsnitlige antal arter pr. prøvefelt.

Eng og mose
Der er ikke udlagt prøveflader
i eng/mose (naturtype 6400/
7000), men nogle få af de til -
fæl digt udlagte felter i hænge-
sæk (7140) og rigkær (7230)
viste sig ved feltbesøgene at
være henholdsvis mose og
eng.

Arterne fra eng/mose-felterne
er ikke gennemgået, da de var
meget artsfattige.



Grøfter
Det findes i alt 384 km grøfter
og mindre vandløb i national-
parken. Grøfternes dimensio-
ner og karakteristika varierer
meget. Der er i undersøgelser-
ne ikke konstateret naturlige
mæandrerende vandløb. Alle
vandløb er stærkt modificerede

og bør derfor retteligt kaldes
grøfter.

Formen på prøvefelterne langs
de vandførende naturtyper
(grøfter og vandløb) er tilpas-
set størrelsen, men alle har et
areal på de 78,5 m2 for at kun-
ne sammenlignes med andre
prøvefelter på fladedækkende

naturtyper. Det undersøgte
are al går fra vandløbsbrinkens
top (eller grøftens top) og ned
til en evt. vandflade. Nogle få
sommmerudtørrede grøfter er
også medtaget i undersøgelsen.

Der er i alt udarbejdet 34 artsli-
ster for typen, heraf 18 fra til -
fældigt udlagte prøvefelter, 3
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Levermosset Enbo ribbeløv (Pellia epiphylla) blev registreret flest gange i
grøfter.

Grøftning og dræning er den største
trussel mod mosdiversiteten i Natio -
nalpark Thy.

Der findes mindst 384 km grøfter i Nationalpark. Nogle er meget dybe som
denne i Lodbjerg Klitplantage.

Den store Hansted Mølleå syd for
Hanstholm er stærkt modificeret. Vi
fandt ingen naturligt mæandrerende
vandløb i projektet.

Grøfterne var meget variable og
nogen helt uden mosser, som denne
grøft syd for Lodbjerg Klitplantage
med massiv dominans af Tagrør.



fra subjektivt udlagte felter og
13 er supplerende artslister for
naturtypen (Tabel 6). Den
samlede artspulje for naturty-
pen er 75 arter, heraf blev der
registreret 46 arter i de tilfæl-
digt udlagte prøvefelter (Figur
19). Der opnås ikke et mæt-
ningpunkt med de 18 under-
søgte prøvefelter, da kurven
over det kumulerede antal arter
fortsat stiger efter 18 punkter.

Den gennemsnitlige mosdæk -
ning var 2,1, svarende til i gen-
nemsnit mellem 5 og 25 %
 mos  dækning. Der blev regi-
streret i gennemsnit 8,7 arter
pr. prø vefelt, hvilket er højere
end nogen af de øvrige lysåb -
ne habitatnaturtyper og samti-
dig højere end vejene. De tre
mest almindelige arter var Alm.
fløjlsmos (Dicranella  hetero -
malla), Hulbladet fedtmos
 (Pseu  doscleropodium purum),
Trind fyrremos (Pleurozium
schreberi) og Forskelligbladet
vortetand (Kindbergia  prae -
lon ga) med frekvenser på hhv.
0,67, 0,56, 0,39 og 0,39 (Tabel
24). Den invasive art Stjerne-
bredribbe (Campylopus  intro -
flexus) blev registreret i hvert
fjerde prøvefelt med en fre-
kvens på 0,28. Lille katrinemos
(Atrichum tenellum), som er
rødlistet i både Tyskland og
Holland, forekom med en fre-
kvens på 0,1 og blev i alt regi-
streret 4 gange i de undersøgte
grøfter.
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Grøft i Lodbjerg Klitplantage

Figur 19: Det kumulerede antal arter registreret ved 18 tilfældigt udlagte prøve -
felter i grøfter. Den samlede artspulje af arter for naturtypen er 75 arter,
indikeret med den stiplede linje øverst i figuren.
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Naturtype Grøfter
Antal undersøgte tilfældige felter 18
Mosdækning (middel) 2,1
Vedplantedækning (middel) 2
Antal arter pr. prøvefelt (middel) 8,7

Videnskabeligt navn Dansk navn Frekvens

Dicranella heteromalla Alm. fløjlsmos 0,67
Pseudoscleropodium purum Hulbladet fedtmos 0,56
Pleurozium schreberi Trind fyrremos 0,39
Kindbergia praelonga Forskelligbladet vortetand 0,39
Hypnum cupressiforme Alm. cypresmos 0,33
Brachythecium rutabulum Alm. kortkapsel 0,33
Rhytidiadelphus squarrosus Plæne-kransemos 0,33
Polytrichastrum formosum Skov-jomfrukapsel 0,28
Dicranum scoparium Alm. kløvtand 0,28
Pohlia nutans Alm. nikkemos 0,28
Campylopus introflexus Stjerne-bredribbe 0,28
Cephaloziella divaricata Dværgtråd-art (mørk/ru) 0,28
Ceratodon purpureus Rød horntand 0,28
Pellia epiphiylla Enbo ribbeløv 0,22
Atrichum tenellum Lille katrinemos 0,22
Calliergon cordifolium Alm. skebladsmos 0,22
Bryum rubens Mark-bryum 0,17
Cephalozia bicuspidata Tvespidset kantbæger 0,17
Pohlia bulbifera Gulkuglet nikkemos 0,17
Dicranum polysetum Bølgetbladet kløvtand 0,11
Leptobryum pyriforme Alm. pæremos 0,11
Polytrichum commune Alm. jomfruhår varitet 0,11
var. perigoniale
Cephaloziella rubella Rødlig dværgtråd 0,11
Hylocomium splendens Alm. etagemos 0,11
Plagiomnium ellipticum Mose-krybstjerne 0,11
Atrichum undulatum Bølget katrinemos 0,11
Hypnum jutlandicum Hede-cypresmos 0,11
Jungermannia gracillima Vinget rørmund 0,11
Polytrichum commune Alm. jomfruhår 0,11
Sphagnum fimbriatum Frynset tørvemos 0,11
Warnstorfia fluitans Vand-bueblad 0,11
Calypogeia fissa Tvespidset sækmos 0,06
Mnium hornum Brunfiltet stjernemos 0,06
Lophozia ventricosa Grønkornet foldbæger 0,06
Polytrichum juniperinum Ene-jomfruhår 0,06
Sphagnum squarrosum Udspærret tørvemos 0,06
Pohlia lescuriana Mørk nikkemos 0,06
Brachythecium rivulare Væld-kortkapsel 0,06
Chiloscyphus coadunatus Sylspidset kamsvøb 0,06
Diplophyllum albicans Stribet dobbeltblad 0,06
Fossombronia foveolata Netsporet klokkesvøb 0,06
Polytrichum piliferum Hårspidset jomfruhår 0,06
Pseudephemerum nitidum Jord-nøgenmos 0,06
Scapania irrigua Kær-tveblad 0,06
Sphagnum subnitens Fedtet tørvemos 0,06

Tabel 24: Oversigt over arter (sorteret efter hyppighed) registreret i de 18
tilfældigt udlagte prøvefelter i naturtypen grøfter. Frekvensen angiver 
forekomst af registrerede arter i de undersøgte tilfældige prøvefelter. 
Derudover angives den gennemsnitlige mos- og vedplantedækning 
samt det gennemsnitlige antal arter pr. prøvefelt.
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Den sjældne Knippe-skjultand (Ento -
sthodon fascicularis) blev kun fundet
på en økologisk stubmark i Nystrup
Klitplantage. Den asymetriske hætte
med lang spids er karakterisk for
arten.

Landbrugsarealer
Landbrugsarealet udgør 146 ha
svarende til 0,6 % af national-
parkens areal. Der blev udlagt
20 prøvefelter på  landbrugs are -
aler, men kun 5 arealer kun ne
anvendes i undersøgelsen
trods omfattende eftersøgning
af yderligere egnede arealer.
Mange marker i omdrift var
nemlig umiddelbart inden felt-
besøget i marts pløjet og der-
for helt uden mosser. Det lyk-
kedes dog at finde 3 stubmar-
ker (heraf 2 økologisk dyrkede
på statsskovsejede arealer) og
2 kløver-græsmarker. Der er
altså i alt undersøgt 5 prøvefel-
ter på landbrugsarealer, hvoraf
2 ligger på samme  landbrugs -
areal.

Det ser ud til at økologiske marker,
som denne i Nystrup Klitplantage,
indeholder flere sjældne mosarter
end koventionelt drevne marker.

Naturtype Ager
Antal undersøgte tilfældige felter 5
Mosdækning (middel) 1,8
Vedplantedækning (middel) 0
Antal arter pr. prøvefelt (middel) 5,4

Videnskabeligt navn Dansk navn Frekvens

Kindbergia praelonga Forskelligbladet vortetand 0,8
Ceratodon purpureus Rød horntand 0,6
Barbula convoluta Violet snohår 0,4
Bryum dichotomum Dværg-bryum 0,4
Bryum rubens Mark-bryum 0,4
Ditrichum cylindricum Udspærret hårtand 0,4
Funaria hygrometrica Alm. snobørste 0,4
Dicranella staphylina Rødknoldet skævkapsel 0,4
Barbula unguiculata Alm. skægtand 0,2
Archidium alternifolium Stor sporemos 0,2
Bryum caespiticium Tue-bryum 0,2
Riccia glauca Blågrøn stjerneløv 0,2
Amblystegium serpens Alm. krybmos 0,2
Bryum ruderale Ruderat-bryum 0,2
Phascum cuspidatum Tilspidset dværgmos 0,2
Brachythecium rutabulum Alm. kortkapsel 0,2

Tabel 25: Oversigt over arter (sorteret efter hyppighed) registreret i de 5
tilfældigt udlagte prøvefelter i landsbrugsarealer. Frekvensen angiver 
forekomst af registrerede arter i de undersøgte tilfældige prøvefelter. 
Derudover angives den gennemsnitlige mos- og vedplantedækning 
samt det gennemsnitlige antal arter pr. prøvefelt.

Der blev i alt registreret 19 ar-
ter på landbrugsarealerne, her-
af 16 i de 5 prøvefelter (Tabel
25). De to hyppigste arter var
Forskelligbladet vortetand
(Kindbergia praelonga) og Rød
horntand (Ceratodon purpure-
us). Det gennemsnitlige antal
arter var 5,4 arter pr. prø vefelt,
hvilket dækker over græsmar-
kerne med 1-2 arter og stub -
markerne med 7-9 arter pr.
prøvefelt. Der er tre arter,
hvoraf én blev registreret i de
supplerende artslister, Blågrøn
stjerneløv, Knippe-skjultand og
Stor sporemos (Riccia glauca,
Entosthodon fascicularis og
Ar chidium alternifolium), som
er rødlistet i enten Tyskland el-
ler Holland, som alle blev regi- streret på den økologiske mark

i Nystrup Plantage på Natursty-
relsens areal.



Figur 22: Det kumulerede antal arter (y- ‐aksen) registreret i de 290 tilfældigt
udlagte prøvefelter (x aksen) indikeret ved de rudeformede symboler. Den
sorte linie viser den tilnærmede lineære sammenhæng mellem det kumulerede
antal arter og antal prøvefelter. Den stiplede linje øverst er det samlede antal
arter registreret i Nationalparken. Den blå linie viser den asymptostisk
udvikling af den sidste del af kurven.

2. Hustage. Trods ihærdig ef-
tersøgning og dialog med
lokale lykkedes det kun at
finde 6 stråtækte huse, og
heraf var kun ét med mos-
ser. Derudover blev der un-
dersøgt 1 tag med eternittag
og 1 tag med skifertage (ud-
huset ved Lodbjerg fyr). Ta-
ge, og måske særligt stråta-
ge, kan indeholde en  sær -
egen mosflora.

De undersøgte betonkonstruk-
tioner og hustage med mos-
dækning er i alle tilfælde min-
dre end det anvendte under-
søgelsesareal på 78,5 m2.

Der blev i alt registreret 39 ar-
ter på de 18 ovennævnte an-
tropogene habitater, og det ser
ud til, at der sker en artsmæt-
ning efter 16 enheder (Figur
20).

De fire hyppigst registrerede
arter på beton og tagkonstruk-
tioner var Mørk furehætte (Or -
thotrichum anomalum), Mur-

fald fra byggeri, betonbroer
osv. Der er udarbejdet artsli-
ster for 7 bunkers, hvilket
udgør en lille andel af et
større antal undersøgte bun-
kers, som dog forekom
uden mosser. Der er  des -
uden udarbejdet artsliste for
8 andre forskellige former
for betonkonstruktioner, be-
tonaffald, betonbroer og be-
tonmarkeringspæle.
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Undersøgelse af skiffertaget ved udhuset ved Lodbjerg Fyr. Her blev registreret
8 arter af mosser.

Antropogene habitater
Der blev i alt udarbejdet 18
artslister fra antropogene habi-
tater som bunkers, beton- og
tagkonstruktioner, betonaffald
og lignende. Det var ikke mu-
ligt at finde digitale opgørelser
over forekomst af antropogene
habitater, som kunne anven-
des til en tilfældig udvælgelse
og placering af prøvefelter i
denne naturtype. Derfor er an-
tropogene habitater undersøgt,
når de tilfældigt blev fundet i
forbindelse med undersøgelse
af andre naturtyper. Habitater-
ne er kun registreret, hvis de
forekom med mosdækning.
Det betyder, at det ikke giver
mening at foretage statistiske
analyser på disse data. De an-
tropogene typer kan lidt groft
opdeles i 2 hovedtyper:

1. Beton. Betonkonstruktioner
er kendt for at huse en spe-
ciel mosflora på grund af
den relativt høje pH, og er
derfor relevant i projektet.
Der findes flere hundrede
bunkers eller bunkerruiner
fra 2. Verdenskrig i national-
parken, og derudover en
spredt forekomst af betonaf-



Videnskabeligt navn Dansk navn Frekvens

Orthotrichum anomalum Mørk furehætte 0,55
Tortula muralis Mur-snotand 0,45
Grimmia pulvinata Pude-gråmos 0,45
Bryum capillare Hårspidset bryum 0,35
Schistidium apocarpum Grå strålekransmos 0,3
Brachythecium rutabulum Alm. kortkapsel 0,3
Ceratodon purpureus Rød horntand 0,25
Amblystegium serpens Alm. krybmos 0,2
Hypnum cupressiforme Alm. cypresmos 0,2
Bryum argenteum Sølv-bryum 0,2
Bryum dichotomum Dværg-bryum 0,2
Orthotrichum diaphanum Hårspidset furehætte 0,2
Schistidium crassipilum Tyk strålekransmos 0,15
Syntrichia ruralis Tag-hårstjerne 0,15
Bryum rubens Mark-bryum 0,1
Orthotrichum affine Alm. furehætte 0,1
Barbula unguiculata Alm. skægtand 0,1
Hypnum cupressiforme Form af alm. cypresmos 0,1
var. lacunosum (uden dansk navn)
Kindbergia praelonga Forskelligbladet vortetand 0,1
Pseudoscleropodium purum Hulbladet fedtmos 0,1
Rhytidiadelphus squarrosus Plæne-kransemos 0,1
Metzgeria furcata Alm. gaffelløv 0,05
Mnium hornum Brunfiltet stjernemos 0,05
Zygodon conoideus Tand-køllemos 0,05
Polytrichum juniperinum Ene-jomfruhår 0,05
Didymodon vinealis Rødgul kalktuemos 0,05
Funaria hygrometrica Alm. snobørste 0,05
Polytrichastrum formosum Skov-jomfrukapsel 0,05
Tortula subulata Syl-snotand 0,05
Campylopus introflexus Stjerne-bredribbe 0,05
Dicranoweisia cirrata Alm. krøltuemos 0,05
Dicranum scoparium Alm. kløvtand 0,05
Didymodon insulanus Art af kalktuemos 0,05

(uden dansk navn)
Fissidens adianthoides Kær-rademos 0,05
Homalothecium sericeum Krybende silkemos 0,05
Chiloscyphus coadunatus Sylspidset kamsvøb 0,05
Ptilidium ciliare Alm. frynsemos 0,05
Syntrichia ruraliformis Spidsbladet hårstjerne 0,05
Zygodon viridissimus Grøn køllemos 0,05

Tabel 27: Oversigt over arter (sorteret efter hyppighed) registreret i de
18 undersøgte antropogene habitater.
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En stor granitsten ved golfbanen i
Nystrup Klitplantage. Herpå fandt vi
som det eneste sted i nationalparken
den meget sjældne Lille sortmos
(Andreaea rupestris).

snotand (Tortula muralis), Pu-
de-gråmos (Grimmia pulvina-
ta) og Hårspidset bryum (Bry-
um capillare) med frekvens på
hhv. 0,55, 0,45, 0,45 og 0,35

(Tabel 27). På en beskygget
bunker ved Lodbjerg Fyr blev
der registreret Tand-køllemos
(Zygodon conoideus). Stråtag med 8 arter af mosser ved

Stenbjerg



flere større granitsten, som an-
vendes til markering af  gang -
stier. Granitstenene står med
en varierende grad af ekspone-
ring. En enkelt sten i kanten af

Kirker og sten
Klipper og store fritliggende
sten er kendt for at huse en
særegen mosflora. Der findes
imidlertid af geologiske årsa-
ger ikke mange store sten i na-
tionalparken. Som et menne-
skeskabt alternativ findes kir-
kegårde, gravsten og fritliggen-
de, ornamentale sten som po-
tentielle habitater for en række
spændende mosser, der efter
voksestedet kaldes epilitter.
Alle fire kirkeområder i natio-
nalparken er derfor særskilt
undersøgt. Det drejer sig kon-
kret om 2 kirkegårde med kir-
ke, stendige og gravpladser;
Lodbjerg Kirke og Tved Kirke,
samt kapel, stendige og selve
kirkegården ved Nr. Vorupør.
Endelig er kirkeruinen ved
 Tvo rup undersøgt, og den ad-
skiller sig ved blot at være en
ruinrest af en tidligere kirke. I
Lodbjerg og Tved Kirke er der
udarbejdet artslister for hhv.
kirkediget, bestående af pri-
mært granitsten, samt selve kir-
kegården inkl. gravsten,  kant -
sten, græsplæne og træer.

I området ved golfbanen i Ny -
strup Plantage blev der fundet
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To arter af Furehætte (Orthotrichum) på en lille markeringpæl af beton
i klitterne.

Mosdækningen er ofte større på de
nordvendte kirkestendiger, da mikro -
klimaet her er gunstigere for mange
mosser

Kirkediger viste sig at indeholde mange mosarter. Der er fundet 34 mosarter på
kirkediget ved Lodbjerg Kirke.

Mange små, topfrugtede mosser kan være svære at få øje på. Her undersøges
græsplænen ved Tved Kirke.

beskyttende nåletræskultur er
undersøgt for mosser. Se bilag
3 for en nærmere beskrivelse
af mosserne på netop denne
sten.
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Videnskabeligt navn Dansk navn

Bryum capillare Hårspidset bryum
Rhytidiadelphus squarrosus Plæne-kransemos
Brachythecium rutabulum Alm. kortkapsel
Dicranum scoparium Alm. kløvtand
Grimmia pulvinata Pude-gråmos
Hypnum cupressiforme Alm. cypresmos
Tortula muralis Mur-snotand
Ceratodon purpureus Rød horntand
Kindbergia praelonga Forskelligbladet vortetand
Metzgeria furcata Alm. gaffelløv
Pseudoscleropodium purum Hulbladet fedtmos
Bryum dichotomum Dværg-bryum
Campylopus introflexus Stjerne-bredribbe
Homalothecium sericeum Krybende silkemos
Chiloscyphus coadunatus Sylspidset kamsvøb
Plagiomnium affine Fælled-krybstjerne
Polytrichum juniperinum Ene-jomfruhår
Amblystegium serpens Alm. krybmos
Brachythecium albicans Hvidlig kortkapsel
Bryoerythrophyllum recurvirostrum Rød gammelblad
Bryum argenteum Sølv-bryum
Dicranoweisia cirrata Alm. krøltuemos
Grimmia trichophylla Glathåret gråmos
Hypnum cupressiforme Alm. cypresmos-varietet
var. lacunosum
Chiloscyphus profundus Forskelligbladet kamsvøb
Mnium hornum Brunfiltet stjernemos
Orthotrichum affine Alm. furehætte
Plagiomnium undulatum Bølget krybstjerne
Polytrichum piliferum Hårspidset jomfruhår
Racomitrium heterostichum Sten-børstemos
Rhytidiadelphus triquetrus Stor kransemos
Zygodon viridissimus Grøn køllemos
Atrichum undulatum Bølget katrinemos
Barbula convoluta Violet snohår
Sciuro-hypnum populeum Park-kortkapsel
Cephaloziella divaricata Dværgtråd-art (mørk/ru)
Dicranella heteromalla Alm. fløjlsmos
Ditrichum cylindricum Udspærret hårtand
Oxyrrhynchium hians Ler-vortetand
Hylocomium splendens Alm. etagemos
Orthotrichum anomalum Mørk furehætte
Orthotrichum diaphanum Hårspidset furehætte
Orthotrichum pulchellum Smuk furehætte
Pohlia nutans Alm. nikkemos
Radula complanata ssp. complanata Alm. spartelmos
Schistidium apocarpum Grå strålekransmos
Schistidium crassipilum Tyk strålekransmos
Andreaea rupestris Lille sortmos
Brachytheciastrum velutinum Fløjls-kortkapsel
Bryum sp. Art af bryum
Calliergonella cuspidata Spids spydmos
Campylopus pyriformis Alm. bredribbe
Cephaloziella rubella Rødlig dværgtråd
Dicranella schreberiana Krum skævkapsel
Didymodon fallax Variabel kalktuemos
Didymodon vinealis Rødgul kalktuemos
Funaria hygrometrica Alm. snobørste
Hedwigia ciliata Hvidspidset hedwigia
Isothecium alopecuroides Stor stammemos
Lophozia excisa Tandet foldbæger
Marchantia latifolia Alm. lungemos
Orthotrichum rupestre Sten-furehætte
Orthotrichum stramineum Strågul furehætte
Orthotrichum tenellum Lille furehætte
Phascum cuspidatum Tilspidset dværgmos
Plagiomnium rostratum Næb-krybstjerne
Pleurozium schreberi Trind fyrremos
Polytrichastrum formosum Skov-jomfrukapsel
Pseudocrossidium hornschuchianum Spids rullerand
Racomitrium fasciculare Knippe-børstemos
Syntrichia ruraliformis Spidsbladet hårstjerne
Syntrichia ruralis Tag-hårstjerne
Ulota crispa Kruset låddenhætte
Ulota phyllantha Stor låddenhætte

Tabel 28: Arter registreret på sten, kirkediger, gravssten og kirkegårde.

På kirkediget ved Tved Kirke blev
der registreret 27 mosarter. Fravær af
sprøjtemidler omkring Tved Kirke er
godt for mosdiversiteten.



Vej
Der findes omkring 684 km
kortlagte veje og stier i natio-
nalparken. Derudover er der
ifølge Naturstyrelsen mere end
700 km stier og veje på det
statsskovsejede areal (bemærk,
at der er betydeligt overlap
mellem de to værdier), hvilket
samlet set betyder, at denne
lineære naturtype udgør et be-
tydeligt bidrag til nationalpar-
kens habitatudbud. På den an-
den side kan man argumentere
for, at de 684 km større veje i
alt udgør 274 ha (udregnet
med en gennemsnitsbredde på
4 meter inkl. rabat), som reelt
er befæstet med en fremmed,
”ikke-hjemmehørende” natur-
type i form af asfalt. For mange
af de små ekstensive skovveje/
stier er det naturligvis en an-
den sag, her anvendes ikke
vejfyld, og sporet kan fungere
som en værdifuld forstyrrelse
af vegetationen.

Til udpegning af prøvefelterne
langs veje er der udlagt tilfæl-
dige punkter, som efterfølgen-
de er flyttet i lige linje til nær-
meste kortlagte vejstrækning,
som primært er asfalt- og grus -
veje med en minimumsbredde
på to meter. Der er i alt udar-
bejdet 42 artslister langs veje,
hvoraf 20 var tilfældigt udlagte
prøvefelter (Tabel 6). Der var
ikke tegn på, at den kumulere-
de artskurve opnår en mæt-
ning ved 20 prøvefelter (Figur
21). I alt blev der registreret en
artspulje på 89 arter i naturty-
pen, heraf 35 arter i de tilfæl-
digt udlagte prøvefelter (Figur
21). Af den totale artspulje er
23 rødlistet i Tyskland, og 19
er rødlistet i Holland, svarende
til hhv 25 og 21 %. Det gør vej -
ene til den naturtype med det
næsthøjeste antal af rødlistede
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Naturtype Vej
Antal undersøgte tilfældige felter 20
Mosdækning (middel) 2,4
Vedplantedækning (middel) 1
Antal arter pr. prøvefelt (middel) 7,6

Videnskabeligt navn Dansk navn Frekvens

Pseudoscleropodium purum Hulbladet fedtmos 0,85
Kindbergia praelonga Forskelligbladet vortetand 0,55
Rhytidiadelphus squarrosus Plæne-kransemos 0,55
Brachythecium rutabulum Alm. kortkapsel 0,45
Ceratodon purpureus Rød horntand 0,45
Bryum rubens Mark-bryum 0,35
Dicranum scoparium Alm. kløvtand 0,35
Barbula unguiculata Alm. skægtand 0,3
Pleurozium schreberi Trind fyrremos 0,3
Hypnum cupressiforme Alm. cypresmos 0,3
Bryum dichotomum Dværg-bryum 0,3
Hypnum cupressiforme Form af alm. cypresmos 0,25
var. lacunosum (uden dansk navn)
Plagiomnium undulatum Bølget krybstjerne 0,25
Bryum argenteum Sølv-bryum 0,25
Bryum capillare Hårspidset bryum 0,2
Brachythecium albicans Hvidlig kortkapsel 0,2
Syntrichia ruraliformis Spidsbladet hårstjerne 0,15
Barbula convoluta Violet snohår 0,15
Plagiomnium affine Fælled-krybstjerne 0,15
Cephaloziella divaricata Mørk/ru dværgtråd 0,1
Chiloscyphus coadunatus Sylspidset kamsvøb 0,1
Hylocomium splendens Alm. etagemos 0,1
Hypnum jutlandicum Hede-cypresmos 0,1
Brachytheciastrum velutinum Fløjls-kortkapsel 0,05
Pohlia nutans Alm. nikkemos 0,05
Philonotis arnellii Arnells vandtuemos 0,05
Rhytidiadelphus triquetrus Stor kransemos 0,05
Tortula subulata Syl-snotand 0,05
Dicranella staphylina Rødknoldet skævkapsel 0,05
Pohlia wahlenbergii Lysegrøn voksmos 0,05
Oxyrrhynchium hians Ler-vortetand 0,05
Didymodon fallax Variabel kalktuemos 0,05
Pseudocrossidium hornschuchianum Spids rullerand 0,05
Polytrichum juniperinum Ene-jomfruhår 0,05
Bryum caespiticium Tue-bryum 0,05

Tabel 29: Oversigt over arter (sorteret efter hyppighed) registreret i de 20
tilfældigt udlagte prøvefelter i naturtypen vej. Frekvensen angiver  
forekomst af registrerede arter i de undersøgte tilfældige prøvefelter.
 Derudover angives den gennemsnitlige mos- og vedplantedækning 
samt det gennemsnitlige antal arter pr. prøvefelt.



Vej gennem Nystrup Klitplantage med lerholdigt vejfyld mellem asfal ten og
rabatten (kantbanen). Brug af dette vejfyld betyder at der er relativt stort
artsoverlap med kalkoverdrev.

Vejrabatterne kunne blive mere værdifulde levesteder for mosser, hvis man
fjernede den biomasse man afslår hvert år, slog rabatten i 3 meters bredde på
alle vejstrækninger og hvis man anvendte et alternativ til vejsalt (NaCl).
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arter, kun overgået af klitlav-
ninger.

Den gennemsnitlige mosdæk -
ning var 2,4, svarende til i gen-
nemsnit mindre end 25 % mos-
dækning. Der blev registreret i
gennemsnit 7,6 arter pr. prøve-
felt, hvilket er højere end no-
gen af de lysåbne habitatnatur-
typer. De tre mest almindelige
arter var Hulbladet fedtmos,
Forskelligbladet vortetand og
Plæne-kransemos  (Pseudo scle -
ropodium purum, Kindbergia
praelonga og Rhytidiadelphus
squarrosus) med frekvenser på
hhv. 0,85, 0,55 og 0,55 (Tabel
29). Det skal bemærkes, at den
invasive art Stjerne-bred rib be
(Campylopus introflexus) ikke
blev registreret langs veje. Den
karakteristiske art for naturty-
pen grønsværsklit, Spidsbladet
hårstjerne (Syntrichia rurali-
formis), blev registreret i 3 fel-
ter, og den sjældne eller over-
sete Arnells vandtuemos (Phi-
lonotis arnellii) blev registreret
i 1 felt.
Et samlet overblik over antallet
af registrerede arter i de for-
skellige naturtyper som er rød -
listede i Tyskland og Holland
findes i tabel 30.

I alt blev der registreret 165 ar-
ter i de 290 tilfældigt udlagte
prøvefelter svarende til næsten
2/3 af den samlede artspulje
(Figur 22). Hvis man skal fan-
ge alle arter ved tilfældigt ud-
lagte prøvefelter, skal der un-
dersøges minimum 400 prøve-
felter (Figur 22). Det viser sig,
at artskumuleringskurven fla-
der mere og mere ud og det
bliver sværere at finde nye ar-
ter, og derfor er et mere reali-
stisk bud minimum 700 prøve-
felter (blå linie i omstående fi-
gur 22).
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Figur 21: Det kumulerede antal arter registreret ved 20 tilfældigt udlagte prøve -
felter i naturtypen vej. Den samlede artspulje af arter for naturtypen er 89 arter,
indikeret med den stiplede linje øverst i figuren.

I midten af denne ekstensive skovvej i Tved Klitplantage blev der fundet
Tortella inclinata, som er meget sjælden i hele Danmark.

Enkelte steder i nationalparken findes vejkantsten. Disse kantsten er med taget
som en del af naturtypen "vej".



Naturtype Tyskland Holland

Klitlavning 49 29
Vej 23 19
Løvskov 22 16
Søbred 22 11
Nåleskov 21 15
Grøft 17 15
Kalkoverdrev 13 17
Klithede 9 11
Grå/grøn klit 8 8
Rigkær 7 7
Hængesæk 6 3
Antropogene habitater 6 7
Strandeng 4 0
Surt overdrev 2 4
Hvid klit 0 0

Tabel 30: Antal rødlistede mos-arter fra Tyskland og Holland, som er
 registreret i de forskellige naturtyper i Nationalpark Thy.

Figur 22: Det kumulerede antal arter (y-aksen) registreret i de 290 tilfældigt
udlagte prøvefelter (x aksen) indikeret ved de rudeformede symboler. Den
sorte linie viser den tilnærmede lineære sammenhæng mellem det kumulerede
antal arter og antal prøvefelter. Den stiplede linje øverst er det samlede antal
arter registreret i Nationalparken. Den blå linie viser den asymptostisk
udvikling af den sidste del af kurven.

Opsummering 
af resultaterne
Klitlavning er den mest værdi-
fulde naturtype i Nationalpark
Thy med hensyn til mosser.
Her findes flest sjældne arter
(Tabel 30). I alt blev der regi-
streret 263 mosarter i National-
park Thy. I de 290 tilfældigt
udlagte prøvefelter blev der i
alt registreret 165 arter svaren-
de til næsten 2/3 af den samle-
de artspulje (Figur 22). Hvis
man skal fange alle arter ved
tilfældigt udlagte prøvefelter
skal der undersøges minimum
400 prøvefelter (Figur 22). Det
viser sig at artskumuleringskur-
ven flader mere og mere ud og
det bliver sværere at finde nye
arter og derfor er et mere reali-
stisk bud minimum 700 prøve-
felter (blå linje i nedenstående
figur 22).
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Diskussion

veauet langt fra tilstrækkeligt.
Før dette projekt var der regi-
streret 90 mos-arter i national-
parken. Tallet dækker over 59
arter fra Fugle og Natur, 29 ar-
ter fra levermosdatabasen
(med data, som er mere end
100 år gamle) og 23 arter fra
den statslige NOVANA-over-
vågning. Ved en total gennem-
gang af bladmos-herbariet på
Københavns og Aarhus Uni-
versitet kan der evt. vise sig

flere arter. I dette projekt fandt
vi i alt 263 arter af mos, hvilket
svarer til, at den tilgængelige
viden kun udgør ca. en tredie-
del af de i projektet registrere-
de arter. Derudover er den ek-
sisterende viden fra Fugle og
Natur, levermosdatabasen og
NOVANA-overvågningen ikke
brugbar til at evaluere en ud-
vikling. Selv med en udvidet
NOVANA-overvågning, som er
planlagt for næste programpe-
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Ekskrementer fra store græssende dyr kan være levested for den sjældne Pære-
møgmos (Splachnum ampullaceum).

Græssende husdyr er blevet et sjældent syn i Nationalparken. Her ses malke -
racer på en natureng som er tidligere klitnatur øst for Nr. Vorupør. Kvægracen
er ikke velegnet til afgræsning af klitnaturen.

Dyreveksler og kørespor i klitlav -
ningerne kan være vigtige levesteder
for sjældne pionermosser. Det skyl -
des, at forstyrrrelsen reducerer
kon  kurrencen fra karplanterne.

Biodiversitets-
konven tio nen og
nationalparkloven
I både biodiversitetskonventio-
nen og i nationalparklovgiv-
ningen er der et underliggende
ønske om og behov for at
stoppe tilbagegangen i den
biologiske mangfoldighed. For
at kunne vurdere denne udvik-
ling, og dermed evaluere, om
man lever op til nationale og
internationale forpligtelser, er
man i første omgang nødt til at
vide noget om den eksisteren-
de og aktuelle biodiversitet.

Set i lyset af dette projekt kan
den nationale indsats for at op-
nå dette overblik virke util-
strækkelig. For en relativt vig-
tig og udbredt organismegrup-
pe som mosserne er vidensni-



riode, er det ikke tilstrækkeligt
til at vurdere, om man har
stoppet tilbagegangen. For det
første er mosserne kun medta-
get med registreringskrav i
nogle få naturtyper, og i sidste
programperiode blev mosser
kun registreret i grå- og  grøn -
sværsklitter. Dernæst har dette
projekt dokumenteret, at ved
brug af udelukkende tilfældige
prøvefelter, som anvendes i
NOVANA-overvågningen, op-
fanger man kun en mindre del
af variationen. Det er især de
mange mikrohabitater/hot-
spots med mange sjældne
mos ser, der ikke bliver til-
strækkeligt registreret af tilfæl-
digt udlagte prøvefelter.

I dansk naturovervågning er
der tradition for at overvåge
udvalgte karplanter som indi-
katororganismer, men den til-
gang holder næppe for en fag-
lig kritik, når det gælder udvik-
lingen i mosfloraen. Mosser
stiller helt specielle krav til fug-
tighed, forstyrrelse, jordbund
og næringsstofniveau, fordi or-
ganismegruppen ikke har rød-
der og pga. deres ofte lille

Processer
i klitnaturen 
af betydning
for mosser
Det er utvetydigt, at klitnaturen
er kernen i naturværdierne i
Nationalpark Thy. Klitterne har
samtidig undergået markante
ændringer de sidste 500 år i
nationalparkens område. For
100-500 år siden blev klitnatu-
ren udnyttet meget mere inten-
sivt, hvilket betød mere forstyr-
relse til glæde for de organis-
megrupper, som er afhængige
af netop forstyrrelse, fx mange
mosser. Den intensive udnyt-
telse bestod især af græsning
og høslæt (Warming 1907).
Udnyttelsen betød, at  vegeta -
tionen var meget mere åben
med risiko for hyppig sand-
flugt. Derfor blev dele af den
intensive udnyttelse, fx høst af
Marehalm og Sand-hjælme til
vinterfoder, forbudt af kongen
i 1539 (Brøndegaard 1987) for
at reducere sandflugten. I 1725
blev der envidere under ledel-
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Art af almindelig cypresmos (Hypnum cupressiforme var. lacunosum) havde
den største frekvens langs vejene i nationalparken.  

Den smukke levermos Alm. frynse mose (Ptilidium ciliare) ses hist og her på
klitheden.

størrelse. Der er således i flere
tilfælde tale om helt andre pro-
cesser, som bestemmer udbre-
delsen og fordelingen af mos-
ser end karplanter, og over-
vågning af indikator-karplanter
kan derfor ikke give tilstrække-
lig information om leveforhol-
dene for mosser.



se af tysk grundighed startet en
udplantning af marehalm og
sandhjælme. En proces, som
stod på til 1738, da sandflugten
kunne erklæres for nedkæm-
pet (Brøndegaard 1987). Sand-
flugten bliver dog ved at være
en udfordring for klitsystemet,
og et tilfældigt år (1809) er der
et sted langs vestkysten (uden-
for nationalparken) udkaldt
3852 personer, som planter fle-
re hundrede kilo marehalmsfrø
og 588 vognlæs rhizomer
(Brøndegaard 1987). I slutnin-
gen af 1800-tallet begynder
man desuden at anlæg ge klit-
plantagerne, også for at redu-
cere sandflugten. Det er utve-
tydigt, at mennesket historisk
har foretaget en overudnyttelse
af klitsystemet og samtidig
brugt enorme ressourcer på at
tæmme sandflugten. Sidenhen,
og især de sidste 30-60 år, er
udnyttelsen og græs ningen af
klitnaturen udfaset og ses i dag
meget få steder. Det betyder,
at klitnaturen de fleste steder
fremstår på et fremskredent

successionstrin med gamle og
tætte dværg bu ske og vedplan-
ter, hvilket gør det svært at
være pionérmos i klitsystemer-
ne. Det fremhæves derfor, at
denne ekstensivering af klitna-
turen har haft negativ betyd-
ning for plantediversiteten
(Brunbjerg 2013). Men da klit-
naturen har udviklet sig i om-

rådet de sidste 6.000 år, er det
spørgsmålet om den nuvæ ren-
de situation ikke blot er en til-
bagevenden til en mere natur-
lig tilstand, som tidligere har
domineret området, inden det
intensive landbrug blev ind-
ført. Den nyeste forskning an-
tyder, at vi mangler mange sto-
re naturlige græssende dyr i
Danmark og ikke mindst i klit-
naturen (Brunbjerg m.fl. 2015),
men det er tvivlsomt, om be-
standen af forhistoriske naturli-
ge store græssere har været på
størrelse med husdyrbestanden
for fx 100-150 år siden. Derfor
er der behov for at finde den
rette forstyrrelse i form af fx
græsning, som tilgodeser de
mange sjældne mosser, men
også en forstyrrelse, som ikke
er for stor, så man får for store
problemer med sandflugt. Det
mest optimale ville være, om
der kunne oprettes et forhisto-
risk naturligt græsningstryk,
som kan give en intermediær
bæredygtig forstyrrelse. Det
bør endvidere overvejes at fo-
retage forsøgsvise afskrab af
udvalgte klitlavninger, som
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Den smukke og sjældne levermos Tæt tveblad (Scapania compacta) blev
fundet på en nordvendt klitskråning i klitheden ved Savbjerg og tilplantet
klitheden i Tved Klitplantage.

Almindelig etagemos (Hylocomnium splendens) er en af de smukke og karak -
teristiske mosser på den sure jordbund. Arten har vist sig i Storbritannien at
være følsom overfor kvælstofdeposition.



overvåges, for at rede de sjæld-
ne pioner-levmosser, metoder,
som allerede anvendes i hol-
landske nationalparker.
Dræning er til gengæld en an-
den faktor, som i historisk og
evolutionært perspektiv er en
relativt ny påvirkningsfaktor i
området, og som har haft stor
betydning for mosfloraen. Den
massive dræning tog især fart
fra midten af 1800-tallet, som
det også er set mange andre
steder i landet (Hansen 2011).
Dræning har betydet, at klitlav-
ninger og klitsøer er udtørrede,
og der er i stedet etableret
mar  ker og plantager. Dette har
utvivlsomt haft, og har stadig,
en meget negativ effekt på
 mos diversiteten.

Mikrohabitater
i klitterne
Klitsystemet er meget variabelt
og komplekst og udgøres, som
tidligere nævnt, af en række
undertyper. Resultaterne af
nær værende projekt viste, at

en stor andel af arterne ikke
blev registreret med de tilfæl-
digt udlagte prøvefelter, hvil-
ket skyldes klitternes store va-
riation og forekomst af mikro-
habitater. Eksempelvis er co-
profile arter (arter, som vokser
på ekskrementer) svære at fan-
ge med tilfældigt udlagte prø -
ve felter, da deres udbredelse
er bestemt af tilgængeligheden
af mikrohabitater, som er me-
get små, når græsning er  be -
græn set. Men i Hanstholm Re-
servatet, hvor der findes en
større tæthed af græssende
dyr, blandt andet krondyr og
heste, blev der, som det eneste
sted i nationalparken, fundet
arten Pære-møgmos (Splach -
num ampullaceum) i en klit-
lavning.

Af andre meget vigtige mikro-
habitater kan nævnes dyrevek-
sler eller trampestier, som peri-
odevis er oversvømme de/vand -
 dækkede. Den forstyrrelse,
som tramp medfører, betyder,
at den konkurrerende  kar plan -

tevegeta tion er reduceret, og
der kommer mere lys til jord-
bunden. Hvis der samtidigt er
periodevis fugtigt, er det end-
nu en stressfaktor, som hæm-
mer flere af de konkurrerende
karplanter. Denne  kombina -
tion af fugtigheds- og trampe-
forstyrrelse er utroligt værdi-
fuld for især sjældne levermos-
ser, som fx Klokkesvøb-arter
(Fossombronia), Sand-vævmos
(Cladopodiella francisci), Op-
blæst blæremos (Gymnocolea
inflata), Ribbeløs-arter (Ric-
cardia), Tveblad-arter (Scapa-
nia) og den sjældne bladmos,
Stor sporemos (Archidium al-
ternifolium). Det er netop i så -
danne områder, at de vigtigste
hotspots findes i klitterne.

Et tredje eksempel på en mi-
krohabitat fra klitheden, hvor
der er registreret en række ual-
mindelige mosser, er nord-
vendte klitsider. Kombinatio-
nen af klitter og nordvendte
skråninger virker udslagsgiven-
de. På nordsiden af disse særli-
ge klitter, tæt på kysten, findes
et gunstigt fugtigt mikroklima,
hvor solen aldrig får lov at ud-
tørre jordbunden helt. Man
kan med rimelig sikkerhed fin-
de en eller flere af følgende ar-
ter i mikrohabitaten: Tæt tve-
blad (Scapania  com pac ta),
Frynsemos-arter (Ptilidium),
Spidsfliget og Skægget flerflig-
mos (Lophozia hatcheri og L.
barbata), samt flere Fold-
bæger-arter (blandt andet Ske-
blad-foldbæger, Lophozia wen-
zelii). Det var blandt andet
her, at den meget sjældne le-
vermos Gulbrun tveblad (Sca-
pania gracilis) blev fundet. Ar-
ten er tidligere kun kendt fra
Bornholm, men har ellers en
meget atlantisk udbredelse
(Ratcliffe 2011).
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Levermosset Alm. frynsemose (Ptilidium ciliare) i selskab med Alm. kløvtand
(Dicranum scoparium) og rensdyrlav i en bjergfyr tilplantning, en tidligere
klithede ved Lodbjerg.



Det er næsten udelukkende på de nordvendte klitskråninger i klitheden at der
findes sjældne levermosser. Her findes skygge og fugtigere mikroklima.

Klitlavninger findes ofte i kombina -
tion med klitsøer

Et sidste eksempel på et mi-
krohabitat er dødt ved i planta-
gerne. Især dødt ved i store di-
mensioner (diameter > 50 cm)
er en sjældenhed i nationalpar-
ken, men selv på de mindre
dimensioner af dødt ved kan
man finde arter, som er tilpas-
set dette substrat. Det gælder
fx Almindelig firtand (Tetra -
phis pellucida), Kugle-filtmos

(Aulacomnium androgynum),
Stub-pølsekapsel (Herzogiella
selegeri) og Krumbladet stød-
mos (Nowellia curvifolia).

Hvid klit
Der blev ikke registreret mos-
ser i de tilfældigt udlagte prø -
vefelter i den hvide klit, og i alt
blev der kun registreret 10 ar-
ter i denne naturtype. Det er
overraskende, at naturtypen
fremstod så artsfattig på mos-
ser, idet Warming (1907) for-
tæller om en del pionérarter i
denne naturtype, som fx Hvid-
lig kortkapsel (Brachythecium
albicans), som det ikke lykke-
des os at finde i naturtypen.
Årsagen til det lave artsantal og
den lille mosdækning kan væ -
re den foregående vinters kraf-
tige vinterstorm (”Bodil”), som
forårsagede kraftig erosion på
de yderste klitter med efterføl-
gende sandfygning. Især ved
Lodbjerg blev der set kraftig
erosion og sandfygning. Nogle
af de tilfældigt udlagte prøve-
felter var ikke længere klitna-
tur, men borteroderet af havet
og fremstod som sandstrand.
Hvis sandfygningen er for kraf-
tig og for hyppig, vil de etable-
rede mosser blive tildækket
med sand og forsvinde, og kun
de største karplanter som fx
Sand-hjælme og Revling over-
lever. Det på trods af, at flere
mosser, blandt andet Spidsbla-
det hårstjerne (Syntrichia ru-
raliformis), Rød horntand (Ce-
ratodon purpureus) og  Hår -
spidset jomfruhår (Polytri-
chum piliferum) tåler en vis
sandoverlejring. Om fraværet
af mosser i denne naturtype er
et nyt fænomen, kan dette pro-
jekt ikke dokumentere. Det
kan dog ikke udelukkes, at de
allerede iagttagne og varslede
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Klitlavninger er meget variable. I dette prøvfelt, hvor mappen ligger i centrum,
er der dominans af Mose-pors og Hirse-star. Åbenheden i vegetationen giver
etableringsmulighed for mosser.

Tranebær og Tæt tørvemos (Sphagnum compactum) fra klitlavning.

klimaændringer (IPCC 2014),
som blandt andet betyder flere
og kraftigere storme, vil få ne-
gativ betydning for artsindhol-
det af mosser i netop denne
naturtype.

Grå- og
grønsværklit
I forbindelse med den nationa-
le naturtypeovervågning er
grå- og grønsværklitten slået
sammen og kaldes ”stabile
 kyst klitter med urteagtig vege-
tation (grå klit og grønsvær -
klit)”. Den grå klit fremtræder
typisk på stabile sydvendte,
urørte og eksponerede klit-
skråninger med dominans af
lav (heraf navnet ”grå” klit).
Derimod findes grønsværklit-
ten ofte i tørre lavninger med
nogen forstyrrelse, fx steder
med tilbagevendende solba-
dende turister eller på stier lavt
i terrænet. Der er altså tale om
to meget forskellige naturtyper
mht. struktur og artsindhold.
Det forklarer den relativt store

variation, vi fandt i  ordina -
tions analysen.

Den mest afgørende forskel
mellem grå- og grønsværklit er
dog givetvis sandbundens
 kalk indhold. Kalkindholdet
kan variere meget i naturtyper-
ne med alder og udvasknings-

grad. Men i Nationalpark Thy
er jordbunden udpræget sur,
og der ses meget begrænset in-
dikation på kalkforekomster i
klitterne. Grønsværklit er der-
for relativt sjælden i national-
parken.

Naturtypen indeholder primært
meget almindelige arter, fx
Alm. kløvtand og Alm. cypres-
mos (Dicranum scoparium og
Hypnum cupressiforme), som
også findes i mange andre na-
turtyper, men også arter fra
klitheden, som jævnligt har gli-
dende overgang til gråklitter-
ne, fx Trind fyrremos, Hulbla-
det fedtmos og Hede-cypres-
mos (Pleurozium schreberi,
Pseudoscleropodium purum og
Hypnum jutlandicum). Den
invasive mos Stjerne-bredribbe
(Campylopus introflexus) blev
registreret med en frekvens på
0,43. Derudover findes typisk
arter fra stabile pionérsamfund
som fx Hårspidset jomfruhår
og Rød horntand (Polytrichum
piliferum og Ceratodon purpu-
reus), som optræder som sand-
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bindere i brud i grønsværen.
Naturtypen har en relativt lille
artspulje på 40 arter. Det skyl-
des, at naturtypen i National-
park Thy typisk er repræsente-
ret af den grå klit, der mange
steder fremtræder på sydvend-
te klitter med dominans af
rensdyr- og bægerlav.  Grøn -
sværklitten er som sagt mere
sjælden i nationalparken, men
fremtræder mere artsrig, og det
er typisk her, man finder den
karakteristiske art for naturty-
pen, Spidsbladet hårstjerne
(Syntrichia ruraliformis). En
anden art, som muligvis kan
betegnes som en naturtypeka-
rakteristisk art, er den smukke
kobberglinsende form af Alm.
cypresmos, Hypnum cupressi-
forme var. lacunosum. Den
mest sjældne art, som blev fun-
det i grå klit, er formodentlig
Skør bredribbe (Campylopus
fragilis), der blev fundet en
enkelt gang i Hanstholm Re-
servatet.

Klithede
Klitheden kan ved første øje-
kast virke monoton og artsfat-
tig, hvilket blev bekræftet af
såvel artsantallet som  ordina -
tionsanalysen, som viste, at de
undersøgte prøvefelter på klit -
heden indeholder meget lidt
variation og at mosserne er en
delmængde fra især grå klit.
Det gælder også for den stør -
ste del af klitheden i national-
parken, som består af en me-
get moden og lukket klithede.
Her ses primært en god hånd-
fuld sidefrugtede mosarter som
fx Alm. cypresmos, Hede-cy-
presmos, Trind fyrremos og
Hulbladet fedtmos (Hypnum
cupressiform, Hypnum jutlan-
dicum, Pleurozium schreberi
og Pseudoscleropodium  pu -

rum) samt den store topfrugte-
de mos Alm. kløvtand (Dicra-
num scoparium). Alm. fryn se -
mos, Stor kransemos og Alm.
etagemos (Ptilidium ciliare,
Rhytidiadelphus triquetrus og
Hylocomium splendens) findes
mere spredt men er også trofa-
ste i naturtypen. Disse store, si-
defrugtede mosser optager
pladsen mellem dværgbuske-
ne, hvilket betyder, at åbne
områder med plads til mindre
arter og pionérarter er en man-
gelvare. Alm. etagemos har vist
sig i Storbritannien at være føl -
som overfor  kvælstofdeposi -
tion (Southon m. fl. 2013). 
I tørre områder med brud i ve-
getationen er Stjerne-bredribbe
Campylopus  intro flexus) en
hyppig pionérart. Der findes
dog områder i klitterne, som
beskrevet i afsnittet om mikro-
habitater, hvor der kan findes
mere usædvanlige og sjældne
levermosser. Det skyggede
miljø på nordvendte skrånin-
ger, som faktisk ikke behøver
være særlig høje, bevirker en
højere relativ luftfugtighed i en
længere del af døgnet. Under
de udhængende og skyggende
dværgbuske på nordvendte
skråninger, evt. kombineret
med slid eller anden forstyrrel-
se, findes ofte nogle ualminde-
lige specialister, særligt lever -
mosser, fx indenfor slægterne
Flerflig mos/ Fold bæger og
Tveblad (Barbilophozia/Lo -
pho zia og Scapania), hvilket
er beskrevet i afsnittet ”Mikro-
habitater i klitterne”. Den me-
get sjæld ne lever mos Gulbrun
tveblad (Scapania gracilis)
blev netop fundet på en af de
højeste klitter i nationalparken
vest for Lyngby. Den ligeledes
meget sjældne Skeblad-fold-
bæger (Lophozia wenzelii) er
også fundet i naturtypen. Som

et kuriosum kan også nævnes,
at Glinsende bronzemos (Frul-
lania tamarisci), der nok mest
er kendt som en værdifuld epi-
fyt i Danmark, også er blevet
fundet i klitheden (som det
eneste sted i nationalparken)
ved Kokkær. Det er kendt, at
Glinsende bronzemos kan fo-
rekomme i dværgbusksam-
fund, men det observeres alli-
gevel sjældent.

Klitlavning
Klitlavninger er den mest vær-
difulde naturtype i National-
park Thy med hensyn til mos-
ser. Det er den naturtype med
den største artspulje og med
flest sjældne arter. Resultaterne
af ordinationsanalysen viste li-
geledes, at klitlavninger inde-
holder den største artsturnover
(forskellighed) af de undersøg-
te habitatnaturtyper.

Det er især den unikke fore-
komst af tørvemosser og le-
vermosser, som er påfaldende.
Der blev fx fundet 6 arter af
Dværgtråd (Cephaloziella), 3
arter af Kantbæger (Cepha -
lozia), 4 arter af Foldbæger
(Lophozia), 4 arter af Tveblad
(Scapania) og 15 arter af Tør-
vemos (Sphagnum)!

Klitlavningernes mosflora vir-
ker til at være meget afhængig
af alder (successionstrin). Un-
ge klitlavninger, opstået efter
afblæsning af sand, er domine-
ret af pionérarter, som ofte kan
tåle periodevis oversvømmel-
se. I international litteratur om
plantesamfund henføres disse
meget værdifulde mikrohabita-
ter til en klitlavningsunderty-
per kaldet Nanacyperion (Rod-
well 2000), hvor pionérkar-
planten Tusindfrø kan være en
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god følgeart. Et af disse steder
med Tusindfrø blev den sjæld-
ne Dam-stjerneløv (Riccia hue-
beneriana) fundet, en nordlig
levermos, som kun er fundet 3
gange tidligere i Jylland. Un-
dertypen ligger typisk kyst-
nært, og længere inde i landet
er der tale om mere stabile
klit lavninger, som kan være
vanddækkede store dele af
året, og måske kun sjældent
tørrer ud. Her dominerer arter
af Tørvemos (Sphagnum) ty-
pisk. Specialiserede levermos-
ser kan dog også findes i om-
råder med forstyrrelse, hvor
sandet bliver eksponeret, en-
ten som følge af fluktuerende
vandstand eller ved forstyrrelse
af karplantefloraen. Mange af
de specialiserede levermosser
klarer sig ikke på gammel før-
ne (dvs. jordbund dannet af
dødt plantemateriale, der end-
nu ikke er formuldet eller ble-
vet til tørv). Igen er udbuddet
af mikrohabitater essentielt for
artsdiversiteten på lokal skala.
En lille gruppe specialister
blandt levermosserne findes
oftest voksende iblandt Tørve -
mos. Liden og Fåtandet dværg -
tråd (Cephaloziella elachista
og C. spinigera) er to meget
små eksempler, mens Sump-
tveblad (Scapania paludicola)
er et eksempel på en meget
større specialist.

Strandeng
Strandengsområderne i Natio-
nalpark Thy er begrænset til
området mellem Agger Tange
og Krik Vig. Stort set hele om-
rådet afgræsses i dag af kvæg.
Strandenge omfatter plante-
samfund, som jævnligt  over -
svømmes af havet, f. eks. ved
vinterstorme. Ved oversvøm-
melserne bliver der efterladt

organisk materiale, som gør
naturtypen naturligt nærings-
rig. Den naturlige frie kystdy-
namik er imidlertid fraværende
ved østdiget med Aggervej på
Limfjordssiden og et stort antal
høfder langs Agger Tange på
Nordsøsiden.

Strandengen har typisk en na-
turligt artsfattig mosflora. Det
hænger sikkert sammen med,
at de fleste mosarter ikke tåler
saltpåvirkning, og at grønsvæ -
ren ofte er lukket og tæt. Det
efterlader ikke mange mulig-
heder for de konkurrencesva-
ge mosser. Der kan dog fore-
komme mindre partier med en
relativt rig mosflora, hvor fersk
vand evt. siver frem eller over-
svømmer strandengen i perio-
der. Her kan mosfloraen rum-
me elementer fra mere kærag-
tige naturtyper. Kyst-guldstjer-
nemos og Bugtet krybmos
(Dre panocladus polygamum
og Hygroamblystegium vari-
um) er eksempler herpå.

Der findes også mikrohabitater

på strandengen, hvor der kan
forekomme usædvanlige pio-
nérmosser som fx Salt-bæger -
mos og Ribbe-bryum (Henne-
diella heimii og Bryum algovi-
cum). Især arten  Salt-bæger -
mos er udset til at komme på
den fælleseuropæiske rødliste
for mosser. Disse specielle
mos ser findes primært i over-
gangszonen til Rød svingel-zo-
nen, som blot oversvømmes af
saltvand en gang om året eller
mindre hyppigt. Mikrohabita-
ten spottes typisk som en lille
forhøjning i terrænet, hvor om-
rådet virker tørt. Findes Fliget
vejbred og Firling-arter, er der
gode chancer for at finde disse
mosser. Arterne kan også fin-
des et stykke inde (1-2 meter) i
Rød svingel-zonen, hvor van-
det har aflejret silt og nærings-
stoffer, som kan danne gro-
bund for pionérmosserne.

Overdrev
Kalkoverdrevene, som ligger
ved Hanstholm og Blegsø-
skrænten vest for Tved Planta-

M O S S E R N E   I   N A T I O N A L P A R K   T H Y

73

Stor rosetmos (Rhodobryum roseum) er meget sjælden i store dele af Euro pa
og blev fundet på kalkoverdrevet ved Savbjerg.



ge, ved Nors Sø og Ørum Sø,
indeholder en meget værdifuld
mosflora, hvor flere arter er af
national vigtighed. Kalkover-
drevene er dog en temmelig
heterogen størrelse i national-
parken. Ved Blegsø er det rene
kalkskrænter, andre steder er
der tydeligvis sket en aflejring
af flyvesand, mens der helt
mod syd, ved Ørum Sø, er me-
re leret jordbund. Eksponerin-
gen af overdrevene er forment-
lig også betydende for forde-
lingen af mosserne: Sydvendt
ved Hanstholm, vestvendt ved
Blegsø, varierende ved Nors
Sø og nordvendt ved Ørum sø.

Resultaterne viser, at kalkhol-
dige overdrev er den mest arts-
rige lysåbne naturtype i natio-
nalparken mht. mosser. Der fo-
rekommer signifikant flere ar-
ter på kalkoverdrev end på su-
re overdrev, og der forekom-
mer flere sjældne arter. Derud-
over viser det sig, at der er stor
forskel på artssammensætnin-
gen på kalk- og sure overdrev,
selvom der også ses et vist
overlap af arter. Det er især
mange af de små topfrugtede,
kalktolerante arter, som er
unikke for kalkoverdrev. På de
sure overdrev findes også ar-
ter, som mangler på kalkover-
drevene, men som dog ofte
også findes i klit- og hedena-
turtyperne.
Mange af de sjældne og værdi-
fulde mosser på kalk er meget
små (< 0,5 cm) og tåler ikke el-
ler meget dårligt konkurrence
fra karplanter. Af sjældne eller
bemærkelsesværdige, små
 kalk overdrevsarter skal næv-
nes Tyges snoblad, Lukket bæ -
germos, Tykvægget  hinde -
mund, Smaltandet krusmos og
Stor rosetmos (Tortella glaeri-
cola, Protobryum bryoides,

Weissia brachycarpa, W. con-
troversa og Rhodobryum rose-
um), udover den karakteristi-
ske Skygge-kalkmos (Seligeria
calcarea). Kalk-guldstjernemos
(Campylophyllum calcareum),
som kun blev fundet ved Bleg-
sø, er formentlig også en sjæl-
denhed i Danmark.

Enkelte steder kan man opleve
udsivende grundvand på kalk -
overdrevene eller fugtigere,
nordvendte skråninger. Det
kan give et indslag af arter,
som snævert set ikke er  kalk -
overdrevsarter. Eksempler på
dette er fugtigbundsarterne Ly-
segrøn voksmos (Pohlia wah-
lenbergii) og Grøn eremitmos
(Cratoneuron filicinum).

Britisk forskning påpeger, at
Alm. cypresmos (Hypnum cu-
pressiforme) er mere hyppig
på sure overdrev, som er pla-
ceret i områder med høj  atmo -
sfæ risk kvælstofdeposition
(Stevens m.fl. 2004).  Derud -
over viser en dansk undersø -
gelse, at Alm. cypresmos er
gået frem de sidste 50 år på
kalkoverdrev (Ejrnæs og Poul-
sen 2001). I Storbritannien er
det ligeledes dokumenteret at
alm. kortkapsel (Brachytheci-
um rutabulum) er nitrofil, da
den bliver favoriseret ved høje
kvælstofdepositioner (Southon
m.fl. 2013).

Vores resultater viste, at Alm.
cypresmos blev fundet i 6 % af
de udlagte prø vefelter, og at
den er den 15. hyppigste mos
på sure overdrev. Det tyder
altså ikke på, at arten er meget
dominerende på nationalpar-
kens overdrev men noget, man
kan følge, hvis vores under-
søgelse gentages om nogle år.
En anden trend, som blev iagt-

taget i den danske undersøgel-
se af  kalk overdrev, er en mar-
kant fremgang for Alm.  kort -
kapsel (Brachythecium ruta-
bulum) over de sidste 50 år
(Ejrnæs og Poulsen 2001). Vo-
res resultater viser, at Alm.
kortkapsel blev fundet i hvert
tredje prøvefelt, og at den er
den tredje hyppigste mosart på
kalkoverdrev. Denne store
hyppighed ligger bedre i tråd
med den nævnte danske un-
dersøgelse, men det er noget,
som kræver forskning, hvis år-
sagssammenhængen skal fin-
des i atmosfærisk  kvæl stof de -
posi tion, klimaændring eller
andet.

De unikke geologiske forhold
med kalkforekomster, som lig-
ger nær jordoverfladen flere
steder i nationalparken, giver
mulighed for etablering af en
række sjældne mosser, hvis de
rette strukturelle forhold ellers
er til stede i form af afgræsning
og næringsfattigdom. Græs -
ning og næringsstoffer har
nemlig vist sig at være afgøren-
de vigtige faktorer for mosarts-
diversiteten og mosdækningen
på overdrev (Aude og Ejrnæs
2005). Dette skyldes, at de sto-
re græsser ved manglende
græsning og øget næ rings rig-
dom bliver mere fyldige i alle
tre dimensioner og derved op-
tager pladsen for mosser (Au-
de og Ejrnæs 2005). Det er vig-
tigt at påpege, at fjernelse af
biomasse (fx via  hø slæt eller
græsning) ikke kan kompense-
re for en eutrofieringseffekt.

Det er tilsyneladende vigtigt
for mosfloraens sammensæt-
ning, at overdrevene har en
lang kontinuitet som ugødske-
de og velplejede (Ejrnæs og
Poulsen 2001). Derfor var det
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overraskende, at flere af de
undersøgte prøvefelter på
 kalk overdrev ved Hanstholm
fremstod helt uden mosser,
selv hvor de strukturelle fakto-
rer var optimale med blottet
jord og kalk. Forklaringen på
dette er formentlig fravær af
græsning i fortiden. Det tager
nemlig tid for mosser at sprede
sig til og etablere sig på over-
drev.

Det er derfor glædeligt, at de
fleste overdrev i Nationalpark
Thy i dag er afgræssede, og at
Naturstyrelsen er med i et stør -
re EU Life–projekt, som har be-
tydet rydning af tilgroede arts-
fattige kalkoverdrev  (Mogen -
sen 2013).

Skygge-kalkmos (Seligeria cal-
carea) (foto) er desuden udpe-
get på den fælleseuropæiske
mosrødliste. Se bilag 3 for flere
detaljer.

Søer
Nationalparkens søer er pri-
mært næringsfattige og brun-
vandede, men også Lobelie-sø -
er udgør en pæn andel af de
besøgte søer. At der er regi-
streret så relativt mange arter i
de tilfældigt udlagte prøvefel-
ter i forhold til den totale arts -
pulje kan forklares ved, at der
ikke er udarbejdet så mange
supplerende artslister for den-
ne naturtype. Søernes relativt
store overlap med sure over-
drev må skyldes, at der i natio-
nalparken er etableret mange
kunstige vandhuller med stejle
brinker. De kunstige og under-
tiden meget stejle hældninger
giver stedvis plads til nogle af
de pionérarter, som også fin-
des på sure overdrev (og i
grøfter og klitlavninger).

Ved naturlige søer i det yngre
klitlandskab kan sommerud-
tørring blotlægge søbredden,
og her findes specialister, som
også kendes fra klitlavninger-
ne. Særligt langs østbredden
kan denne specielle mikroha-
bitat findes, da bølgepåvirk-
ning pga. den fremherskende
vestenvind holder karplanteve-
getationen i ave.

Søbredderne er af og til over -
groet af Mose-pors, og det tab-
te dække af gammelt løv, som
ofte samles underneden, resul-
terer sammen med buskenes
skygge i en rimeligt artsfattig
mosflora.

Rigkær
Alle undersøgte rigkær inde-
holdt et temmelig begrænset
naturindhold, og en del prøve-
felter blev forkastet, da der re-
elt ikke var tale om rigkær,
men snarere eng- eller mose-
natur i en bredere forstand.
Nogle af de undersøgte rigkær
var desuden på kanten til ikke
at være omfattet af rigkærsdefi-
nitionen, men blev altså allige-
vel undersøgt.

Resultaterne viser, at rigkær i
Nationalpark Thy har meget
begrænset variation og meget
få mosarter pr. prøvefelt, samt
meget begrænset overlap med
andre naturtyper. Flere prøve-
felter havde ingen eller meget
få arter endda i prøvefelter,
hvor de strukturelle parametre
med lav urtevegetation virkede
optimale. Det kan virke over-
raskende, da rigkær er kendt
for at være en af de mest vær-
difulde og bryologisk mangfol-
dige habitatnaturtyper med
mange sjældne mosarter (Was-
sen m.fl. 2005, Andersen

2014). I de mest værdifulde
 rig kær andre steder i Danmark,
kan mosser udgør den biomas-
semæssigt største andel, hvil-
ket langt fra er tilfældet i Natio-
nalpark Thy. I de mest artsrige
rigkær i Danmark er der regi-
streret op til 18 bladmos-arter
(Kyø Skovhuse ved Halkær
Breding) i samme størrelse
prø vefelt, mens der i National-
park Thy er registreret færre
end 3 arter pr. prøvefelt i gen-
nemsnit.

Kortlægningen af rigkær i  Na -
tionalpark Thy er primært lo-
kaliseret til områder omkring 3
store søer: Vandet Sø, Nors Sø
og Ørum Sø. Ved Nors Sø og
Vandet Sø findes der flere ste-
der rigkær med flere arter af
Star og enkelte spredte mosser,
fx Nedløbende bryum, Spids
spydmos og Alm. guldstjerne -
mos (Bryum pseudotrique-
trum, Calliergonella cuspidata
og Campylium stellatum). Men
der blev ikke fundet steder
med egentlige, vældagtige
trykvandspartier, som er afgø -
rende vigtige for forekomsten
af de mest værdifulde rigkærs-
mosser. Det fremsivende
grundvand bidrager til perma-
nent at hæmme konkurrencen
fra de høje karplanter og her-
med bidrage til en artsrig mos-
flora. Forekomsten af perma-
nent, fremvældende, nærings-
fattigt og kalkrigt vand  be -
grænser væksten af de højere
urter (Andersen 2014). Den
høje pH-værdi medfører, at
fosfor bliver bundet og gør det
dermed utilgængeligt for kar-
planterne.

Tilstedeværelsen af rigkær langs
Nors Sø skyldes, at kalken lig-
ger meget højt i området, hvil-
ket ses konkret ved forekomst
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af eksponeret kalk.  Kombina -
tionen af kalk samtidig med
græsning fra både husdyr og
vilde gæs gør, at urtevegetatio-
nen mange steder er meget
lav. Ikke mindst det forhold, at
arealerne ved høj vandstand i
Nors Sø periodevis oversvøm-
mes med næringsfattigt vand
gør, at floraen alligevel minder
om rigkær. Fund af Stor kilde -
mos (Fontinalis antipyretica) i
et prøvefelt bekræfter, at der
forekommer periodevis  over -
svømmelse – arten findes nem-
lig udelukkende i vandløb og
søer. Ved Nors Sø blev de mest
bemærkelsesværdige rigkærs-
mosser fundet. Her blev der
fundet Stor skorpionmos  (Scor -
pidium scorpioides) og Grøn
krumblad (Scorpidium cosso-
nii). Særligt fundet af Stor
skorpionmos er lidt overra-
skende og glædeligt, da arten
ikke er almindelig i Danmark
og normalt kun findes i de
bedste rigkær, som ikke er
påvirket af vandstandssænk-
ning og eutrofiering (Kooijman
1992).

Et enkelt rigkærsområde på
sydsiden af Nors Sø fremstår
uden græsning og derfor med
massiv dominans af star og
uden væsentlige forekomster
af mosser.

Ved Ørum Sø, beliggende læn-
gere mod syd i et mere typisk
morænelandskab, er udgangs-
punktet for dannelse af rigkær
noget anderledes. Her ses in-
gen kalk, men udpræget or-
ganogen jordbund med en ur-
tevegetation domineret af Ly-
se-siv og Mose-bunke og kun
med spredt forekomst af  To -
radet star og Håret star. Area-
lerne forekommer endvidere at
være næringspåvirkede, da

græsser og siv er meget frodi-
ge og tætte uden eksponeret
jordbund med mulighed for
etablering af mosser. Flere prø -
vefelter havde en mosdækning
langt mindre end 1 %.

Det er tydeligt, at flere områ-
der er på grænsen af rigkærs-
definitionen, og derfor kun
med forekomst af de opportu-
nistiske arter Alm. kortkapsel
og Forskelligbladet vortetand
(Brachythecium rutabulum og
Kindbergia praelonga). Om
den næringspåvirkede vegeta-
tion skyldes tilførsel af næ rings-
 stoffer eller massiv dræning el-
ler begge dele, er svært at vur-
dere. Især tilførsel af fosfor er
mistænkt at begrænse fore-
komsten af sjældne mosser
(Wassen m.fl. 2005). En kraftig
grøftning mellem moseområ-
det langs søen, og det højere
beliggende landbrugsareal bag
mosen, må også have en nega-
tiv påvirkning af et potentielt
trykvandspræget rigkærs-områ-
de.

Hængesæk
Resultaterne viser, at naturty-
pen hængesæk er meget arts-
fattig i Nationalpark Thy. Ingen
felter havde tilstrækkeligt man-
ge arter (minimum 4 arter) til
at indgå i den endelige ordina-
tion af de tilfældigt udlagte
prø vefelter. Det kan virke
overraskende, at der ikke er
registreret flere mosser i denne
naturtype i Nationalpark Thy.
Ofte udgør især Tørvemos
(Sphagnum) den største andel
af biomassen i værdifulde
hæn gesække samtidigt med
specielle levermosser. Forkla-
ringen på artsfattigdommen
skal findes i, at de kortlagte
områder udelukkende består
af den næringsrige type af
hængesæk med dominans af
høje græsser som fx Høj  sød -
græs og Tagrør eller af Bred-
bladet dunhammer. I den dan-
ske naturtypeovervågning hø -
rer denne type med til habitat-
naturtypen hængesæk (7140),
selvom der er tale om et helt
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Stor skorpionmos (Scorpidium scopi di oides) har fået navn efter sit skor -
pionsagtige udseende.



andet udgangspunkt, og typen
opfattes da også som en helt
anden seperat naturtype af
 Rod well (2000) og andre, som
arbejder med typificering af
naturtyper. Rodwell kalder
denne næringsrige (eutrofe) ty-
pe en ”swamp”, og her angives
meget få mos-arter, som tolere-
rer næringsrige forhold som
ske bladmossen (Calliergon
cor difolium) og spids spydmos
(Calliergonella cuspidata) hvil-
ket også er tilfældet i national-
parken. Den næringsfattige
(oli gotrofe) type kalder  Rod -
well (1998) en ”mire”, som kan
domineres af tørvemosser
(Sphag num) og inkluderer en
række levermosser. Det kan
undre, at der i naturtypeover-
vågning og kortlægningen i
Natura 2000 områder, som er
fulgt i vores kortlægning, op-
retholder denne sammenblan-
ding af vidt forskellige naturty-
per. Det anbefales derfor, at
man fremover kortlægger og
overvåger de to typer særskilt.

Alle på nær ét af de tilfældigt
udlagte prøvefelter med natur-
typen hængesæk er beliggen-
de ved østsiden af Ørum Sø.
Det sidste felt er beliggende
ved Vangså Klithede og inde-
holdt kun 1 art af Tørvemos. Vi
fandt imidlertid et område i
Kvadderkær med en klassisk
hængesæk og hele 8 arter, her-
af 3 tørvemosser i et subjektivt
udlagt prøvefelt.

Grøfter
Grøfterne i nationalparken er
generelt tydeligt regulerede,
det vil sige udrettede og dybt
nedskårne. Hvis man skal næv-
ne en undtagelse, må det være
Klitmøller Å mellem Vandet Sø
og Klitmøller.

Det virker åbenlyst, at grøfter-
ne for de flestes vedkommen-
de har stor betydning for dræ -
ning og afvanding af agerjord,
plantager og lysåben natur.
Ka rakteristisk for områdets
grøf ter er også, at de fleste har
et ganske lavt fald og er stærkt
okkerbelastede.

Det er ganske få af områdets
grøfter, som har en væsentlig
vegetation af vandplanter og/
eller amfibiske planter. De stej-
le brinker, der følger af ud-
gravning, understøtter derimod
en undertiden rig vegetation.
Vegetationen kan være domi-
neret af småtræer og buske,
primært Grå-pil og Mose-pors,
men kan også indeholde flere
spændende bregnearter. Der-
udover fylder græsser og halv-
buske ofte en god del. Mosser
kan også være ganske domine-
rende, særligt store pleurokar-
pe mosser kan optage meget
plads. Men gennemsnitligt be-
tragtet var der en lav mosdæk -
ning på omkring 5 %. I skred
og på helt lodrette og åbne fla-
der kan man nogle steder fin-
de en helt særlig mosflora,
som er kendetegnet ved pio-
nérarter og arter, som trives i
skygge og ved høj luftfugtig-
hed. Det være sig eksempelvis
Lille katrinemos, Gulkuglet
nikkemos, Netsporet  klokke -
svøb, Enbo ribbeløv og Tvebo
ribbeløv (Atrichum tenellum,
Pohlia bulbifera, Fossombro-
nia foveolata, Pellia epiphylla
ssp. epiphylla og Pellia neesia-
na). Grøfternes mosflora er til-
syneladende også bestemt af,
om grøfterne er placeret i lys -
åben natur eller trædækket i
plantagerne.
Resultaterne viser, at grøfter er
den naturtype med størst varia-
tion og størst arts-turnover. Det

skyldes, at grøfterne gennem-
borer mange forskellige natur-
typer, og samme prøvefelt kan
derfor både indeholde arter,
som er tilpasset livet i mosen
og længere oppe ad brinken
indeholde arter fra overdrev.
Der er dog ikke enestående
mossamfund tilknyttet grøfter-
ne, og ved at retablere en me-
re naturlig hydrologi, dvs.
stop pe grøfter til, ophøre med
opgravning og udretning mv.,
vil man næppe gøre stor skade
på nationalparkens mosflora.
Arterne, som i dag er fortrængt
til grøfternes fugtige skygge,
har deres naturlige habitat fx i
moser, klitlavninger og  sump -
skove.

Plantager
Plantagerne indeholdt en over-
raskende og artsrig mosflora.
Det er således i plantagerne,
og især i løvbevoksningerne,
at der er registreret den største
gennemsnitlige alfa-diversitet
(artsantal i prøvefelter). Dette
faktum skal især tilskrives, at
der indgår flere strata end i an-
dre naturtyper, og især fore-
komsten af epifytiske mosser
giver et stort bidrag til artsrig-
dommen. Flere bemærkelses-
værdige epifytter blev registre-
ret, fx Stor furehætte, Lille fure-
hætte og Tand-køllemos (Or -
tho trichum lyellii, Orthotri-
chum tenellum og Zygodon
conoideus), men også decide-
rede sjældenheder som Skør
tyndvinge (Dicranum tauri-
cum) og Bark-dækmos (Cry-
phaea heteromalla).

Det er påfaldende, at selv nåle-
plantagerne i gennemsnit inde-
holder flere arter end de lysåb -
ne naturtyper, og det til trods
for, at nåletræer meget sjæl-
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dent har epifytiske mosser til-
knyttet. Forklaringen på de
artsrige nålebevoksninger er
sikkert, at flere nålebevoksnin-
ger er tilplantet på tidligere
klitlavninger og at den mest
udbredte træart Bjerg-fyr med
næsten 1600 ha trods sin  inva -
sive status er relativt lysåben,
se nedenfor.
Overordnet set var plantagerne
dog kendetegnet ved at være
for unge til at indeholde værdi-
fulde skovmosser i stor stil,
som signalerer lang kontinuitet
og gunstigt skovmikroklima.
De mest værdifulde skovindi-
katorer mangler således, fx
Alm. fladmos (Neckera com-
planata), og kun de mere al-
mindelige skovindikatorer (Ru-
ne m.fl. 2007) blev registreret
meget få gange, hhv. Slank
stammemos (Isothecium myo-
suroides), Stor stammemos,
(Isothecium alopecuroides),
Krybende silkemos (Homalo -
thecium sericeum), Radeløv-
hindeblad (Plagiochila  asple -
nioides ssp. asplenioides) og
Ulvefod-kransemos (Rhytidia-
delphus loreus). Sidstnævnte
blev iøvrigt registreret i den
ældste og mest fascinerende
(birke)bevoksning i national-
parken, Thagaards Plantage,
som er en del af Tvorup plan-
tage. Her fandt vi også som det
eneste sted i nationalparken
Tæt tyndvinge (Dicranum
montanum), og i et subjektivt
prøvefelt registrerede vi hele
20 arter. Bevoksningen, som er
af national vigtighed, er om-
kring 200 år gammel og giver
en overbevisende fornemmel-
se af kontinuitetens vigtighed
og potentialet i plantagerne,
hvis man undlader skovdrift.
Der blev endvidere fundet 3
arter af Køllemos (Zygodon),
som også er angivet som skov -

indikatorer, og heraf var Grøn
køllemos (Zygodon viridissi-
mus) den hyppigste, som blev
registreret 12 gange.
Åben krogtand (Antitrichia
curtipendula) anses af mange,
og med rette, som en værdi-
fuld skovindikator, men for
100 år siden var den desuden
almindeligt forekommende i

klitnaturen (Warming 1907).
Åben krogtand blev slet ikke
fundet i nationalparken i dette
projekt.
Det er endvidere påfaldende,
at de relativt almindelige skov -
arter som Alm. hvidmos (Leu-
cobryum glaucum) og Alm.
fladmos (Neckera complanata)
ikke blev fundet i plantagerne
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Veterantræer er sjældne i plantagerne, men kan være vært for sjældne mosser,
som f.eks. Skør tyndvinge (Dicranum tauricum). Arten kendes let ved at have
nemt afbrækkelige bladspidser.

Der er et stort naturpotentiale ved at rydde nålebevoksninger og genskabe
klitnaturen eller konvertere til løvbevoksninger. Det anbefales at starte med
bevoksninger af Sitka-gran og Bjerg-fyr.



i Nationalpark Thy. Årsagen til
deres fravær og det enkelte
fund af Tæt tyndvinge (Dicra-
num montanum) kan meget
vel være, at plantagerne er for
unge og det forhold, at de
nævnte arter primært spredes
ved vegetativt formering.
Ukønnet, vegetativ formering
er i de fleste tilfælde meget
langsommere end den kønne-
de formering med sporer, da
de fleste sporer har nemmere
ved at sprede sig i landskabet.
Dette kan muligvis også forkla-
re fraværet af Glinsende bron-
zemos (Frullania tamarisci) i
plantagerne, i modsætning til
Mat bronzemos (Frullania di-
latata), som ofte ses med spo-
rehuse. Men om der findes et
generelt mønster i mossernes
funktionelle typer, afhængigt
af skovens alder, kræ ver yder-
ligere undersøgelser.

Stor låddenhætte (Ulota phyl-
lantha) viste sig interessant
nok og lidt overraskende at fo-
rekomme hyppigt som epifyt
på især løvtræer, men også på
enkelte nåletræer. Arten er

nem at kende med sine rødli-
ge, vegetative formeringsenhe-
der øverst i skuddet. Arten har
en atlantisk udbredelse, og
den forholdsvist hyppige fore-
komst i nationalparken må til-
skrives, at der her findes et
mere atlantisk klima med var-
mere vintre og fugtigere og
køligere somre sammenlignet
med resten af landet.
Resultaterne viser, at løvbe-
voksningerne indeholdt signifi-
kant flere arter pr. prøvefelt og
havde en større artspulje end
nålebevoksningerne.  Derud -
over indeholdt løvbevoksnin-
gerne 38 % (51 arter) af planta-
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Bladmosset Ulvefod-kransemos (Rhytidiadelphus loreus) er en god indikator
på vedvarighed i skov og anvendes som indikator i den nationale skovover -
våg ning. Arten blev fundet i den mere end 200 år gamle birkebevoksning i
Tvorup Klitplantage.

Den graciøse bladmos Pryd-bregne mos (Thuidium tamariscinum) blev kun
fundet to gange i national parken. Den ene gang var i en gam mel lysåben
nålebevoksning i Nystrup Klitplantage.



Vedvarighed er af stor betydning for mange sjældne mosser. I denne birke be -
voksning på mere end 200 år, blev der fundet 20 arter i et prøvefelt, hvilket er
næsten dobbelt så mange, som et gennemsnitlig prøvefelt i løvbevoks ninger.

gernes samlede artspulje, som
kun findes i løvbevoksninger.
Der var 15 arter, som udeluk-
kende forekommer i nålebe-
voksningerne. De fleste af de
arter, som kun er registreret i
nålebevoksninger, stammer fra
klitlavninger tilplantet med
Bjerg-fyr. Flere af disse nåletil-
plantede klitlavninger indehol-
der stadig arter tilknyttet klit-
lavningsnaturtypen, heriblandt
flere levermosser og Tørvemos
(Sphagnum), og man kan med
rette sige, at arterne ikke er en
naturlig del af nålebevoksnin-
ger. Mange af våd-områderne i
plantagerne fremstår med gam-
le, hendøende og allerede dø-
de stammer af Bjerg-fyr m.v.

Der blev dog også i en gam-
mel nålebevoksning på tør
bund registreret arter, som kun
blev fundet i nålebevoksnin-
ger, fx Fjer-kammos (Ptilium
crista-castrensis). Det tyder
altså på, at nogle af de ældste
nålebevoksninger kan være
bevaringsværdige. Men langt
den største del af nålebevoks-

ningerne indeholder meget be-
grænset mos-naturværdi, og
kan med fordel ryddes med
henblik på restaurering af klit-
naturen eller konverteres til
løvbevoksninger.

Det er værd at bemærke, at de
fire plantager Lodbjerg, Hvid -
bjerg, Stenbjerg og Tvorup har
den største andel af nålebe-
voksninger, men samtidigt er
de plantager med færrest antal

registrerede mosarter. Om der
vitterligt er en direkte sammen-
hæng kan vi ikke udelukke,
men det vil kræve yderligere
undersøgelser.

Landbrugsarealer
Vi har desværre for få data fra
landbrugsarealer til at udføre
nogen relevant statistik. Det vi-
ste sig dog tydeligt, at græs -
marker generelt er meget arts-
fattige på mosser. Derimod in-
deholdt prøvefelterne på stub -
marker overraskende mange
arter (7-9 arter). Der blev kun
fundet rødlistede arter på de
økologiske marker, hvilket kan
virke indlysende, da der ikke
anvendes herbicider, men det
vil kræve yderligere under-
søgelser for at kunne verifice-
re, om der er tale om statistisk
signifikante mønstre.

Veje
Der blev registreret et relativt
stort antal arter i de tilfældigt
udlagte prøvefelter langs
vejstrækninger. Det må skyl-
des, som det er tilfældet for
den anden lineære naturtype,
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Stor låddenhætte (Ulota phyllantha) med sine karakteristiske brune
ynglelegemer fra skudspidsen.



grøfter, at der indenfor et
prøvefelt kan optræde forskel-
lige naturtyper. For vejene kan
der i nogle prøvefelter findes
både meget tørre områder med
overdrevs- og klithedearter,
men også fugtige partier med
arter tilknyttet moser og klit-
lavninger.

Anvendelse af stabilgrus, som
har et højt kalkindhold, på
nogle skovveje og langs nogle
asfaltveje, betyder, at der her
findes arter, som typisk er til-
knyttet kalkoverdrev, fx Gul
krumkapsel, Kalk-blødmos,
Variabel kalktuemos (Homal-
othecium lutescens, Ctenidium
molluscum, Didymodon
fallax) og et enkelt sted Liden
rørbæger (Lophozia badensis),
som er en decideret kalkart.
Ordinationsresultaterne viste
da også, at der var stort  arts -
overlap mellem vej-naturtypen
og kalkoverdrev. Derudover
blev den karakteristiske art for
naturtypen grønsværklit, Spids-
bladet hårstjerne (Syntrichia

ruraliformis), registreret i 3
felter, hvilket faktisk er hyppi-
gere end i grønsværklitten.

Forekomst af overdrevsarter og
klitarter er betinget af de speci-
fikke jordbundsforhold, men
kun i kombination med for-
styrrelser som følge af trafik og
tråd, samt biomassereduktion i
forbindelse med slåning. Det

bør dog nævnes, at mange af
de større asfaltvejes rabatter
var uden mosser. Det skyldes
sandsynligvis, at den store bio-
masse ikke høstes, men blot
ligger tilbage som afklip og
skygger for en potentiel mos-
flora.

Det var overraskende, at der
forekom et relativt stort antal
rødlistede arter i vejnaturtypen.
Veje er den naturtype, som in-
deholdt næstflest rødlistede ar-
ter. Her er det værd at huske,
at ordinationen, som viste, at
vejene minder mest om over-
drev, er baseret på de tilfældigt
udlagte prøvefelter. I udlæg-
ningen af tilfældige prøvefelter
er de mindre skovveje/skovsti-
er ikke medtaget pga. mang-
lende GIS-tema, og det er her,
vi har fundet en stribe meget
værdifulde og sjældne arter på
de supplerende artslister. De
mest værdifulde vejstrækninger
med hensyn til sjældne arter
var de små ekstensive  skov veje
uden stabilgrus eller andet vej-
fyld, og som måske kun bru-
ges en gang eller to om året og
samtidigt er omgivet af høje
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Stor rosetmos (Rhodobryum roseum) er meget sjælden i store dele af Europa
og blev fundet i fugtig rabat lang asfaltvejen igennem Nystrup Klitplantage.

Gul snoblad (Tortella inclinata) er meget sjælden i Danmark og blev fundet på
ekstensiv skovvej i Tved Klitplantage.



træer. Her har mosserne mulig-
hed for at etablerer sig på sel-
ve vejbanen eller i vejkanten,
og især hvis der samtidigt fin-
des små lavninger med tempo-
rært vand (vandpytter). Dette
fugtige mikroklima, skabt af de
høje skyggende træer og tem-
porære fugtige lavninger kom-
bineret med fravær af konkur-
rerende større karplanter, giver
et værdifuldt levested, som kan
rumme sjældne pionérarter.
Der kan forekomme spredte
pionér-karplanter, som kan
bruges som potentielle ledear-
ter (her skal der ledes) fx Tud-
se-siv. Her har vi fx registreret
fire levermosser, som er rødli-
stet i både Tyskland og Hol-
land, Flagel-kantbæger, Kruset
foldbæger, Skævbladet tretand
og Tæt kappesvøb (Cephal-
ozia pleniceps, Lophozia inci-
sa, Tritomaria exsectiformis og
Nardia scalaris), som det ene-
ste sted i nationalparken. Alle
fire arter kræver lav vegetation
og forstyrrelse for at overleve.
Derudover er de afhængige af

permanent fugtige forhold og
gerne tidvis  over svømmelse.
Det er altså de samme forhold,
som man oplever i nogle af de
bedste klitlavninger. Det er vo-
res vurdering, at disse arter an-
vender vejene som refugier, da
de fleste klitlavninger mangler
forstyrrelse. Det er ikke umu-
ligt, at de stadig findes i klitter-
ne, men vi har bare ikke fun-

det dem, til trods for mange ti-
mers/dages søgen. Da vi ikke
har fundet arterne i klitlavnin-
gerne, kan det på den anden
side ikke udelukkes, at der
rent faktisk findes nogle unik-
ke forhold på de små  skov -
veje, som giver disse arter mu-
lighed for overlevelse, noget
som kræver yderligere forsk-
ning.

Det er også værd at bemærke,
at der i forbindelse med vejene
er registreret fem arter af Tør-
vemos (Sphagnum) og en ræk-
ke andre mosser mere typisk
tilknyttet klitlavninger.

Langs de større asfaltveje lader
det til, at saltning begrænser
antallet af arter nær vejen, da
ingen mosser i Danmark er til-
passet meget haline forhold.
Selve asfalten og betonkantste-
ne har ganske få, men karakte-
ristiske arter, som de deler
med de andre antropogene ha-
bitater.

Den umiskendelige bladmos
Stor rosetmos (Rhodobryum
roseum) blev fundet i en fugtig
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De mindre grusvej som bruges meget sjældent er mest værdifulde for mosser.
Denne vej gennem klitter syd for Agger Tange indeholdt fx Spidsbladet
hårstjerne (Syntrichia ruraliformis)

Ekstensive skovveje i skygge er levested for en række meget sjældne mosser.
Her ses skovvej fra Tved Klitplantage.



Betonrør ved Nors Å

Pude-gråmos (Grimmia pulvinata) til højre og Mørk furehætte (Orthotri chum
anomalum) er to af de tre mest almindelige mosser på antro pogene habitater i
Nationalpark Thy. Her på stendige ved Lodbjerg Kirke. 

lavning langs en asfaltvej i Ny -
strup Plantage. Arten er sjæl-
den i hele Europa, og det bør
derfor overvejes at omdøbe
 vej en til ”Rosetmosvej”. Stor
ro setmos er dog ikke særlig
sjælden i Danmark (pers.
komm. Simon Lægaard). Der-
udover blev den sjældne eller
måske oversete bladmos Ar-
nells vandtuemos (Philonotis
arnelli) registreret i et felt
langs en skovvej. Et sted, hvor
den også er registreret af andre
danske bryologer de sidste år.

Antropogene
habitater
De antropogene habitater som
betonkonstruktioner, stengær-
der og kirker indeholdt en sær -
egen mosflora, som adskiller
sig fra alle andre naturtyper i
nationalparken. Oprindeligt
var de medtaget i  ordinations -
analysen, men alle punkterne
var adskilt fra de øvrige og op-
førte sig som outliers, hvilket
de fleste ordinationsanalyser er
følsommer overfor (Økland
1990). Derfor valgte vi at ude-
lade dem af ordinationsanaly-
sen. Der var overraskende
mange bunkers, som fremstod
uden mosser, hvilket må til-
skrives saltpåvirkning og evt.
stor vindpåvirkning. De enkel-
te bunkers, som er trædække-
de og beskyttede, fx den tæt
på Lodbjerg Fyr, fremstår med
betydelig mosdækning og end-
og med typiske skovmosser på
de lodrette flader, fx Brunfiltet
stjernemos, Alm. gaffelløv og
Tand-køllemos (Mnium hor-
num, Metzgeria furcata og Zy-
godon conoideus). Ved Ræhr,
som ligger i den nordlige ende
af nationalparken og lidt læn-
gere inde i landet, fandt vi, på

noget yngre betonaffald, hele
13 arter, heriblandt Krybende
silkemos (Homalothecium  se -
ri ceum), som i skoven bruges
som indikator på vedvarighed.

Introducerede og 
invasive mosser
Der er tre arter, Stjerne-bred -
rib be (Campylopus introflex -
us), Smalbladet plysmos  (Or -
thodontium lineare) og Krum-
bladet stødmos (Nowellia cur-
vifolia), som først er kommet
til Danmark indenfor de sidste
100 år. De to førstnævnte er
naturligt hjemmehørende på
den sydlige halvkugle, og
Stjerne-bredribbe opfører sig
 inva sivt i Danmark (Overgaard
2003).

Stjerne-bredribbe blev første
gang observeret i Danmark i
1968 og har siden spredt sig til
hele landet, hvor den nu fin-
des i langt de fleste tørre natur-
typer. I Nationalpark Thy er
Stjerne-bredribbe blandt de ti
mest hyppige arter og hyppigst
i klitnaturen. Det er videnska-

beligt testet, at Stjerne-bredrib-
be hæmmer regenerationen af
hedelyng (Equihua og Usher
1993), men de lyngplanter,
som det lykkedes at spire i
mospuden, bliver til gengæld
mere livskraftige. Det største
problem med Stjerne-bredrib-
be er, at den kan udkonkurre-
re hjemmehørende mos- og
 lav arter. Konkurrencen mellem
Stjerne-bredribbe og fx rens-
dyrlaver forskubbes af høj
kvælstofdeposition (Sparrius
og Kooijman 2011), fordi Stjer-
ne-bredribbe begunstiges ved
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høje kvælstofdepositioner i
modsætning til rensdyrlaver. Et
nyt studie i nationalparken an-
tyder desuden, at Stjerne-bred -
ribbe begunstiges af  afbræn -
ding (Brunbjerg m.fl. 2015). To
af de mosarter, som er presset
af bl.a. Stjerne-bredribbe, er
Ene-jomfruhår (Polytrichym
juniperinum) og Sand-børste -
mos (Racomitrium canescens)
(Overgaard 2003). Især sidst-
nævnte var for mere end 100
år siden meget almindelig i
klitterne (Warming 1907), men
den blev ikke fundet i denne
undersøgelse. Det er tydeligt,
at der er sket markante æn-
dringer af mosfloraen de sidste
100 år, dels som følge af det
invasive mos, men stærkt hjul-
pet på vej af en kraftigt forøget
kvælstofdeposition.

Den anden ikke-hjemmehø -
ren de bladmos, Smalbladet
plysmos, blev første gang iagt-
taget i 1948, men opfører sig
ikke på samme måde invasivt.

Smalbladet plysmos er næsten
udelukkede tilknyttet nålesko-
ven, hvor den findes på tørv
og nedbrudt træ, og her kan
det tænkes, at den tager plads
fra andre epixyle mosser (arter,
som vokser på gammelt ned-
brudt træ). I Storbritannien er
Smalbladet plysmos nævnt
som en af årsagerne til, at den
sjældne Orthodontium gracile
(findes ikke i Danmark) er
gået tilbage i nogle specifikke
områder.

Den tredje ikke-hjemmehøren-
de mos er en levermos, Krum-
bladet stødmos, er en typisk
boreal art tilknyttet nåletræ og
er sikkert introduceret samti-
digt med, at de danske skove
blev tilplantet med eksotiske
nåletræer (Damsholt 2002) –
en praksis, der startede for
200-300 år siden. Vi registrere-
de Krumbladet stødmos 5 gan-
ge og både i løv- og nålebe-
voksninger. Ofte optager arten
store dele af det døde ved,

hvorpå den vokser, og det kan
ikke udelukkes, at den derfor
hindrer andre hjemmehørende
arter i at kolonisere det døde
træ. Endnu et område, som
kræ ver yderligere studier.

Forvaltning

Klitterne
Resultaterne fra dette projekt
antyder, at Nationalpark Thy
indeholder en særlig værdifuld
biodiversitet i klitnaturen. Det
vurderes, at Nationalpark Thy
indeholder nogle af de bedst
bevarede og intakte klitsyste-
mer i Europa og at national-
parken er et internationalt hot-
spot for atlantiske klitter. Man-
ge af de mosarter, som findes i
klitsystemet, er meget sjældne
eller uddøde i vore nabolande
mod syd. Tilbagegangen for en
række sjældne pionérmosser i
vores nabolande er en udvik-
ling, som har stået på de sidste
20-40 år (Klaas van Dort pers.
comm. 2014). Dette har bety-
det, at mange arter er gået til-
bage eller er uddøde. Dan-
mark, og i særdeleshed Natio-
nalpark Thy, har altså et inter-
nationalt ansvar for at beskytte,
forvalte og overvåge klitnatu-
ren. Om tilbagegangen i Hol-
land og Tyskland skyldes  æn -
dret forvaltning, luftforurening
i form af fx kvælstofdeposition
eller klimaændringer er uvist
og noget som kræver  interna -
tionalt samarbejde og forsk-
ning.

Det er vores anbefaling, at der
iværksættes nogle langvarige,
videnskabelige undersøgelser
af optimal klitforvaltning. Her-
under hvilken grad og type af
forstyrrelse (græsning, tørve-
skrælning, fri sandflugt, ændret
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Den invasive Stjerne-bredribbe (Cam  py lopus introflexus) i konkur rence med
Hårspidset jomfruhår (Polytri chum piliferum). En konkur rence som Stjerne-
bredribbe vil vinde når den atmosfæriske næringsstof belastning er så høj i
Danmark.



fluktuerende hydrologi m.m.),
som er nødvendig for at tilgo-
dese biodiversiteten af mosser.
Derudover er det vores anbe-
faling, at afbrænding af klitna-
turen undgås, da det har vist
sig at begunstigte den invasive
Stjerne-bredribbe (Campylopus
introflexus).

I de andre lysåbne naturtyper
vil man i store træk tilgodese
en rig mosflora ved brug af de
samme virkemidler, som an-
vendes for at opnå en rig kar-
planteflora: Undlad nærings-
stoffer, anvend en varieret og
intermediær forstyrrelse og
genskab naturlig hydrologi.

Plantager
De tre største gevinster for
 mos diversiteten i plantagerne
vil være at: 1) Genetablere den
naturlige hydrologi (ophør af
dræning, luk grøfter osv.), 
2) Konverter nål til løvskov el-
ler klitnatur og 3) Efterlad me-
re dødt ved og flere veteran-
træer. Mest optimalt vil det væ -
re at udlægge det meste af løv -
skoven til urørt skov.

Det bør overvejes at stoppe el-
ler reducere jagten i hele natio-
nalparken. På den måde vil
krondyrbestanden og dermed
græsningstrykket øges, til glæ-
de for mange af de sjældne
mosser, som netop kræver lav
vegetation og forstyrrelse.

Vejkanter
Ved slåning af vejkanter bør
biomassen samtidigt fjernes.
Det giver lys til jordbunden til
glæde for mosserne.

Landbrugsarealer
På marker i omdrift anbefales
det, at der indføres økologisk
drift, hvor markerne efter høst

efterlades som stubmark uden
yderligere behandling. Udlæg
med græs og etablering af fler -
årige græsmarker bør undla-
des.

Generelt
Der bør iværksættes nogle for-
søg/eksperimenter, som kan
tilvejebringe data, som afslører,
hvad der er den optimale for-
styrrelsesgrad. Gentag denne
og andre kortlægninger og følg
udviklingen!

Der bør foretages en overvåg-
ning af udvalgte mosser, aller-
helst både de mest sjældne ar-
ter og nogle indikatorer.

Ovenstående kan sammenfat-
tes til:

1. Prioritér klitlavningerne
2. Genskab naturlig hydrologi
3. Etablér den korrekte forstyr-

relse
4. Konverter nåleplantager til

klit eller løvskov
5. Efterlad flere veterantræer

og dødt ved
6. Nedsæt den atmosfæriske

kvælstofdeposition

Metodeevaluering
Historisk har det været kuty-
men, at bryologer og botanike-
re går rundt i terrænet og be-
gejstret udarbejder artslister.
Det har været meget værdifuldt
og bibragt Danmark et godt
overblik over arter. Men det er
ikke en metode, der kan doku-
mentere ændringer. Den i det-
te projekt benyttede metode
kombinerer det med at gå rundt
i terrænet og udarbejde artsli-
ster med en indsamling af data
fra tilfældige prøvefelter af
samme størrelse. På den måde
kommer man rundt i større de-

le af terrænet og bliver tvunget
til at forholde sig til arter i na-
turtyper, man ikke typisk un-
dersøger. Ud fra de tilfældigt
udlagte felter indenfor de for-
skellige naturtyper opnås data
om hyppigheder, som kan bru-
ges til en række andre analy-
ser, både uni- og multivariate.

Ulempen er, at det ikke samti-
digt er muligt at undersøge så
mange hotspots, og artslisten
bliver måske derfor kortere, og
overordnet set er der kun fun-
det 2/3 af artspuljen i de tilfæl-
digt udlagte prøvefelter. Flere
af de arter, som vi har fundet
langs vejene, ville sikkert være
fundet i de store klitlavninger,
hvis der blev brugt mere tid. Vi
er derfor også overbeviste om,
at der stadig findes arter i  Na -
tionalpark Thy, som ikke er på
vores totalliste. På den anden
side fandt vi flere meget sjæld-
ne arter i de tilfældigt udlagte
prøvefelter, som ikke var fun-
det ved at vandre mere eller
mindre planløst gennem land-
skabet, fx Pære møgmos
 (Splach num ampullaceum) og
Bark-Dækmos (Cryphaea hete-
romalla).

Formidling
Der er et oplagt potentiale i at
bruge resultaterne i dette pro-
jekt i formidlingen af national-
parkens biodiversitet. Under-
søgelsen skulle gerne sætte et
varigt aftryk i virkeligheden og
skabe reel merværdi for natio-
nalparkens ledelse.

Der er derfor udarbejdet en
række artfaktablade, som kan
findes i bilag 3. Disse artfakta-
blade beskriver i tekst og bille-
der nogle af kronjuvelerne i
mosfloraen. Der er primært ud-
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valgt særligt sjældne arter, men
der er også udpeget en mulig
kandidat til nationalparkens
mosmaskot, nemlig Stor låd-
denhætte (Ulota phyllantha),
som er overraskende alminde-
lig i Nationalpark Thy.

Der er også beskrevet en ræk-
ke af de vigtigste moslokalite-
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ter i Nationalpark Thy. Det er
svært at udvælge få, vigtige
mos lokaliteter, da National-
park Thy samlet set indeholder
en rig mosflora (bilag 2).

Projektet har i 2014 og 2015
været formidlet ved to TV-ud-
sendelser i Nationalpark TV
(12. april og 19. oktober 2014),

ved Biodiversitessymposium i
Aarhus den 28. Januar 2015,
ved digitale sociale medier, fx
 Na tio nalparkens Facebook
gruppe og endelig ved en stor
artikel i avisen Nordjyske den
26. september 2014.



Tak
Vi er meget taknemmelige for,
at 15. Juni Fonden har bidraget
med økonomisk støtte til dette
projekt. Uden denne støtte var
det ikke muligt at gennemføre
projektet. Derudover er vi gla-
de for den positive opbakning
og støtte, vi har oplevet fra Na-
tionalpark Thy (Else  Øster gaard
Andersen og Signe Kappel Jør-
gensen fra Nationalpark Thy
Se kretariatet og bestyrelsen)
samt økonomisk støtte til trans-
port og overnatning. Natursty-
relsen Thy (Kristian Mandsberg
Nielsen, Ditte Svendsen og
Henrik Schjødt Kristensen) har
desuden været utroligt hjælp-
somme med værdifulde oplys-
ninger og kørselstilladelse til at
færdes i plantagerne. Dan-
marks internationale levermos -
ekspert Kell Damsholt skal ha-
ve stor tak for en stor hjælp til

identifikation og tjek af lever -
mosser. Kell har også leveret
en kæmpe indsats for at få le-
vermosindsamlinger interkale-
ret i levermosherbariet ved Sta-
tens Naturhistoriske Museum i
København.

Biologisk Forening for  Nord -
vestjylland har via deres meget
store lokalkendskab til naturen
kunnet bidrage med vigtige
op lysninger til projektet og
derfor mange tak til især Ib
Nord Nielsen og Holger Søn-
dergaard for jeres store hjælp-
somhed. Samtidig tak til  for -
eningen for at stille Hummer-
huset, Nr. Vorupør til rådighed
i forbindelse med feltarbejde.

Vi er meget taknemmelige for
stort og vigtigt bidrag fra Klaas
van Dort, Holland, som er en

af de bedste bryoøkologer i
Europa. Klaas har bidraget
med vær difuld viden om felt-
bryologi samt artsbestemmelse
af flere arter. Derudover har
han væ ret et inspirerende,
muntert og hyggeligt indslag
under feltarbejdet og ved af-
tennøglingen.

Derudover en særlig tak til 20
deltagere på Mos-Camp-2014,
som på entusiastisk vis bidrog
til test af forskellige metoder til
dataindsamling.

Mange tak til Simon Lægaard
for faglig kommentering af en
tidlig udgave af rapporten.
Kristian Munk takkes for hjælp
til blandt andet identifikation
af Bryum-arters rhizoidknolde.
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Bilag 1: Kommentarer 
til arts bestemmel serne

ver modne sporehuse, hvor
man skal bruge karakterer ved-
rørende spalteåbninger, peri-
stomet, sporestørrelse,  yngle -
legemer mv. I forbindelse med
planlægningen af projektet
blev der derfor lagt en del af
feltarbejdet i sommerperioden,
men der er også foregået regi-
streringsarbejde på levesteder
for Furehætte i forår og efterår.
Det kan ikke udelukkes, at
man kunne finde 1-2 arter me-
re af Furehætte.

Der er flere registreringer, som
desværre har været umulige at
henføre til art. Det drejer sig
primært om Bryum-arter, som
hverken har haft modne spore-
huse eller rhizoidknolde, men
blandt andet også Furehætte
og Låddenhætte (Orthotri-
chum og Ulota) uden sporehu-
se og Klokkesvøb (Fossombro-
nia) uden modne sporer. Det
er tilstræbt at have så få som
muligt af disse ubestemte arter
i det indsamlede materiale,
men de er medtaget alligevel,
da man kan forestille sig, at
fremtidige metoder såsom
DNA-metoder, kan bruges til
en efterfølgende bestemmelse.

Bemærkninger til 
den anvendte
taxonomi
Tortella glareicola (Tyges sno -
blad) er beskrevet som en ny
art af Tyge Christensen i Bota-
nisk Tidsskrift i 1959 (Christen-
sen 1959). Arten bliver beskre-
vet som en mellemting mellem
de to variable arter T. inclina-

ta og T. flavovirens (Gul sno -
blad og Sortgrøn snoblad). T.
glareicola er medtaget på den
danske tjekliste over bladmos-
ser (Mogensen & Goldberg
2005). Der er dog en del tvivl
om dette taxons status. I Natio-
nalNyckeln (Hallingbäck 2008)
beskrives T. flavovirens var.
 gla reicola. Smith (Smith 2008)
opretholder derimod ikke vari-
eteten, da det engelske materi-
ale, han har kendskab til, dan-
ner en glidende overgang. T.
glareicola/T. flavovirens var.
glareicola skulle adskille sig
fra T. flavovirens/T. flavovirens
var. flavovirens ved at have
bladceller, der er 10-14 µm
imod 8-10 µm. Det indsamlede
materiale fra Hanstholm-områ-
det har en cellestørrelse på 10-
14 µm og henføres derfor til T.
glareicola. Materiale indsamlet
på den vestlige del af  kalk -
over drene syd for Hanstholm
kan henføres til T. glareicola/T.
flavovirens var. glareicola.

Hypnum cupressiforme-kom-
plekset (Alm. cypresmos i bred
forstand) behandles underti-
den som en række varieteter,
andre gange som selvstændige
arter (Smith 2008). I den dan-
ske tjekliste har man skelnet
mellem Alm., Ret og Vortet cy-
presmos (Hypnum cupressifor-
me, H. resupinatum og H. an-
doi). I undersøgelsen af mos-
serne i Nationalpark Thy er det
valgt at skelne mellem Alm. og
Vortet cypresmos (H. cupressi-
forme og H. andoi). Samtidig
er H. cupressiforme var. lacu-
nosum registreret som et  selv -
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Det er værd at knytte enkelte
kommentarer til indsamlinger-
ne, bestemmelsesarbejdet og
valg af taxa indenfor nogle en-
kelte grupper.

Det er almindeligt forekom-
mende, at man i denne slags
kortlægningsprojekter under-
registrerer nogle enkelte, be-
stemte grupper. Det er da også
meget sandsynligt, at der er
enkelte grupper, som er un-
der-registreret i dette projekt.
Det drejer sig først og frem-
mest om slægten Bryum (Bry-
um), som dels er nem at over-
se og samtidig kan være meget
vanskelig at bestemme til art.
Det hænger blandt andet sam-
men med, at mange Bryum-ar-
ter ikke kan bestemmes med
sikkerhed uden modne spore-
huse. En del Bryum-arter kan
dog bestemmes uden modne
sporehuse, idet deres rhizoid-
knolde er artskarakteriske, og
her leverer bl.a. den svenske
NationalNyckeln en meget
brugbar nøgle. Desværre er
der ikke nogen, der har eks-
pertviden om Bryum i Dan-
mark, og derfor har Bryum
været en temmelig miskendt
gruppe. Det er derfor også
ganske positivt, at der trods de
formodede huller i registrerin-
gen er registreret 10 arter af
Bryum i projektet.

En anden slægt, som kan være
vanskellig at kortlægge, er Fu-
rehætte (Orthotrichum). Fure-
hætte-arter er lettest at bestem-
me i forsommer-sommer, idet
sikker bestemmelse ofte kræ -



stændigt taxon. Denne varietet
adskiller sig fra H. cupressifor-
me i øvrigt ved at være mere
kraftig, og i fugtig tilstand bli-
ver skuddene næsten trinde el-
ler cylindriske. Bladene er næ -
sten konkave og ligger over
hinanden, og planterne har of-
te et gyldent eller kobberfarvet
anstrøg. Hypnum cupressifor-
me var. lacunosum vokser næ -
sten udelukkende på veldræ -
net sandjord og findes i klitter,
på overdrev og andet tørt
græs  land. Ret cypresmos (Hyp-
num resupinatum) er underti-
den behandlet som en varietet
af Hypnum cupressiforme, og
det er også denne tilgang, som
er anvendt her og ikke  selv -
stæn digt registreret.

Polytrichum commune (Alm.
jomfruhår i bred forstand) ud-
gør et andet uafklaret kom-
pleks af arter eller varieteter. I
den danske tjekliste er man ik-
ke gået i dybden med kom-
plekset og anerkender der kun
P. commune og P. swart zii
(Alm. og Tvedelt jomfruhår). I
det skånske atlasprojekt, som
har kørt siden 2007, skelner
man mellem Polytrichum com-
mune s.s., P. swartzii, P. peri-
goniale og P. uliginosum. Dis-
se 4 taxa kan man samle under
P. commune coll. Smith (2008)
opdeler de britiske taxa i grup-
pen i P. commune var. com-
mune, P. commune var. peri-
goniale og P. commune var.
humile.
Det er ikke helt klart om nav-
net P. swartzii i den danske
tjekliste og Den danske Mos-

flora måske dækker over det
samme taxon som P. perigoni-
ale/P. commune var. perigoni-
ale. I Den danske Mosflora
skriver man om ribbelameller-
ne hos P. swartzii: ”…i tvær -
snit med uregelmæssige, m.el.
m. sadelformede, tyndvægge-
de randceller.” Det er netop
kendetegnet for P. commune
var. perigoniale, at lamellernes
randceller er asymmetriske,
kombineret med at planten er
under 10 cm høj.
I kortlægningen af mosserne i
Nationalpark Thy er der både
indsamlet materiale, som er
bestemt til P. commune var.
perigoniale, P. commune var.
commune og P. commune var.
uliginosum jvf. skånsk ikke-
publiceret flora (Nyckel til
Skånes mossor v. 5 (2010-09-
20)  http://www.lundsbotani -
ska.se/mossor/SMdok/Skansk_
Mossflora_6.pdf). Der mangler
dog endnu en del udredning af
de danske taxa, så der medreg-
nes kun P. commune og P.
commune var. perigoniale i
det nærværende projekt.

På den danske tjekliste er angi-
vet et taxon, som kaldes Syn-
trichia laevipila Brid. (Træ-
hårstjerne). I Den danske Mos-
flora kaldes samme taxon  Tor -
tula laevipila. Smith (2008)
nævner, at man i den konti-
nentale del af Europa også
kender et taxon, som har blad-
ligende ynglelegemer. Dette
taxon hedder Syntrichia pago-
rum (Hedw.) J.J. Amann. Den-
ne art er stadig på den tyske
tjekliste. Gallego et al. (2004)

viser imidlertid, at S. laevipila
og S. pagorum er en del af
samme taxon som S. laevipila,
og S. pagorum er da også sløj -
fet på den seneste udgave af
f.eks den hollandske tjekliste
(http://www.buxbaumiella.nl/
pdf/Bux73.pdf).

I projektet er der fundet plan-
ter, som man tidligere kunne
henføre til S. pagorum, dvs. S.
laevipila-lignende planter med
nerveløse, bladlignende yngle-
legemer fra skudspidsen. I bi-
lag 3 er fundet beskrevet nær-
mere.

Zygodon conoideus (Tand-køl-
lemos) har også vist sig at væ -
re en lidt interessant art. I  Na -
tionalNyckeln (Hallingbäck et
al. 2008) er det beskrevet at Z.
conoideus har ynglelegemer,
der er cylindriske og består af
7-8 celler uden tværvægge. Det
adskiller Z. conoideus fra Z.
rupestris, som har kølleforme-
de ynglelegemer med færre
celler (4-6) og heller ingen
tværvægge. Bladcellerne i Z.
rupestris skulle endvidere have
mindre celler (op til 10 µm),
og Z. conoideus 10-12 µm.
Det har vist sig, at meget af det
Zygodon conoideus, som er
fundet i Nationalparken, er lidt
afvigende, idet det er alminde-
ligt forekommende, at ynglele-
gemerne sjældent er 7-8 celler
i længden. Mange af de plan-
ter, som er bestemt til Z. cono-
ideus har i stedet ynglelegemer
med (4-) 5-7 (-8) celler og lyse
cellevægge, kombineret med
bladceller på 10-16 µm.
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To udvalgte
klitlavninger
Klitlavninger finder man man-
ge steder i nationalparken.
Som det er beskrevet i  oven -
stående, findes klitlavninger
med en meget forskelligartet
og værdifuld mosflora. Klitlav-
ning er den naturtype, som
rummer flest sjældne og værdi-
fulde arter og hvor National-
parken har et internationalt an-
svar. I vores sydlige nabolande
(Tyskland og Holland), som
også indeholder store andele
af denne naturtype, var mange
af de nedennævnte arter al-
mindelige for 20-30 år siden,
men er sidenhen blevet meget
sjældne eller uddøde.
Som et udtryk for denne varia-
tion og værdifulde artsindhold
er der udvalgt tre forskellige
lokaliteter, som hver især re-
præsenterer den helt særlige
mosflora, man kan finde i de
forskellige typer af klitlavnin-
ger eller successionsstadier.
Først en kunstig klitlavning
(klitlavning i Stenbjerg Klit-
plantage), og dernæst en ung
klitlavning med mange pionér -
arter (klitlavning syd for Vang-
så) men der er også mange an-
dre værdifulde klitlavninger.

Klitlavning i 
Stenbjerg
Klitplantage
I Stenbjerg Klitplantage ligger
en tidligere sø, som i dag er
bortdrænet (UTM-X: 461887,
UTM-Y: 6306492). Søen optræ-
der på kort over området fra
1842-1899, men mangler på al-
le senere kort. Arealet er cirka

4,5 ha og ligger som en flade
imellem armene på en parabel-
klit, og er i dag omgivet af
plantage. På ældre luftfoto
(1954) ser det ud som om,
man har forsøgt at tilplante
are alet med nåletræer uden
den helt store succes. Der er
nemmest adgang til lokaliteten
fra sydvest, og der er offentlig
adgang.

Det er karakteristisk for områ-
det, at det er temporært vådt
og udtørrer i løbet af somme-
ren. Den blottede jordbund er
sandet og uden væsentlig ak-
kumulation af ikke-nedbrudt
organisk materiale på overfla-
den. Det giver en meget åben
vegetation med plads til pio-
nérarter, som er specialister i at
kolonisere dette temporære
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Bilag 2: Vigtige moslokaliteter

Kortet viser de udvalgte vigtige moslokaliteter.



substrat. Karplantevegetatio-
nen er domineret af Klokke-
lyng, Hedelyng, Siv-arter og
Blåtop, og er rimelig lav. Alle
spor af den tidligere tilplant-
ning er stort set borte. Der er
temmelig mange krondyr i om-
rådet, og lokaliteten bærer
præg af krondyrenes færdsel
og græsning. I den sydlige del
af lokaliteten løber der en mar-
kant grøft øst-vest igennem lo-
kaliteten. Grøften danner for-
bindelse mellem resten af den
tidligere sø, som ligger langs

parabelklittens fod, og det
øvrige grøftesystem i Stenbjerg
Klitplantage. Søen er på de
bredeste steder cirka 30 m.

Nedenfor nævnes nogle af de
sjældne og specialiserede mos-
ser fra lokaliteten.

Fra den specialiserede mosflo-
ra skal nævnes Stor sporemos,
Alm. jomfruhår var. perigonia-
le, Takket døgnmos, Netsporet
klokkesvøb, Opblæst  blære -
mos og Vinget rørmund (Ar -

chi dium alternifolium, Polytri-
chum commune var. perigoni-
ale, Ephemerum serratum, Fos-
sombronia foveolata, Gymno-
colea inflata og Jungerman-
nia gracillima). De nævnte ar-
ter optræder i usædvanligt sto-
re tætheder, hvilket er med til
at gøre stedet til en særlig vig-
tig lokalitet. Det er karakteri-
stisk, at mosfloraen har en stor
andel levermosser. Endvidere
kan man finde mere almindeli-
ge arter såsom Alm. kløvtand,
Stjerne-bredribbe, Alm.  bred -
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Kort med angivelse af værdifuld klitlavning i Stenbjerg Klitplantage



rib be, Alm. sækmos og Rød -
brun tørvemos (Dicranum sco -
parium, Campylopus intro flex -
us, Campylopus pyriformis,
Calypogeia muelleriana og
Sphagnum auriculatum).

Stor sporemos (Archidium al-
ternifolium) er en bladmos,
som beskrives som sjælden og
hyppigst i Vestjylland (Ander-
sen m.fl. 1976). Arten er ud-
bredt i den sydlige temperere-
de del af Europa (Smith 2004).
Den er rødlistevurderet som
næsten truet (NT) i Tyskland
og ikke truet (LC) i Holland,
hvor den atlantiske klit har sin
udbredelse udenfor Danmark.

Stor sporemos har en meget
kort stængel, som dannes fra
et flerårigt protonema. Den
danner almindeligvis sporehu-
se, som modnes om foråret.
Sporehusene er fuldstændigt
siddende og stort set skjult
mellem perichætialbladene.
Det er den art i den danske
bladmosflora, som har de stør -
ste sporer. Stor sporemos dan-

ner, udover det sporehusbæ -
ren de skud med blade på op
til 2 mm, også nogle længere
skud med anderledes og min-
dre blade. Det er typisk disse
skud, man opdager først, da de
er iøjnefaldende sytrådslignen-
de. De meget små sporehus-
bærende skud kan derimod
være noget sværere at finde.

De løse måtter af sytrådslig-
nende stængler er meget ka-
rakteristiske, mens de fertile
skud kan forveksles med Syl -
bladsmos-arter (Pleuridium).
Sylbladsmos har dog længere
og mere tilspidsede blade om-
kring sporehuset. Stor  spore -
mos vokser typisk i grønne-
mørkegrønne måtter på fugtig
og sandet jord.
Varieteten perigoniale af Alm.
jomfruhår (Polytrichum com-
mune var. perigonale) er fun-
det flere steder i forbindelse
med projektet. Denne varietet
er ikke almindeligt kendt i den
danske mosflora og er sikkert
overset. Se under bilag 1 for en
nærmere beskrivelse af   Poly -
tri chum commune var. perigo-
nale. Varieteten er ikke bare et
dårligt kendt taxon i Danmark,
det samme gælder vores nabo -
lande, og den optræder heller
ikke på rødlisterne i hverken
Holland, Tyskland eller de
nordvestlige tyske delstater.
Det gør Takket døgnmos
(Ephe merum serratum)  der -
imod. Takket døgnmos er også
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Stor afvandingsgrøft i Stenbjerg Klitplantage. Grøften har medvirket til
afvanding af en hel sø!

Den blottede sandflade, som frem kommer, når klitlavningerne tørrer ud hen
over sommeren.



en bladmos, og den beskrives
som forekommende hist og
her i Danmark. Der er dog kun
5 nyere fund af arten i Dan-
mark ifølge Fugle og Natur. Ar-
ten er udbredt i den tempere-
rede del af Europa, og i Tysk-
land er den rødlistevurderet
som næsten truet (NT) og i
Holland som ikke truet (LC).
Takket døgnmos har ligesom
Stor sporemos et flerårigt pro-
tonema, hvorfra planten vok-
ser frem, når forholdene er til
det. Stænglen er ganske få  mil -
limeter lang, kun 1-2 mm, og
bladene er tydeligt tandede,
men kun 1 mm lange. Spore-
huset er siddende og dækket
af perichætialbladene. Sporer-
ne modnes om efteråret. Tak-
ket døgnmos ligner ikke rigtig
andre danske mosarter. Den
eneste art, man kan sige der
kommer lidt nær, er Tilspidset
dværgmos (Phascum  cuspida -
tum), som også har siddende/
ustilket sporehus, men som er
en meget større plante. Takket
døgnmos kan virke helt brun
på afstand og forekommer ty-
pisk i små til store bevoksnin-
ger på udtørret søbund, fugtige
marker, stier/veje o.l.

En almindelig art på stedet er
Opblæst blæremos (Gymnoco -
lea inflata). Opblæst blæremos
er en levermos, som beskrives
som sjælden i Danmark, men
almindelig i landets sandede
egne (Damsholt 2002).  Op -
blæst blæremos har en nordlig
suboceanisk udbredelse i Eu-
ropa og findes primært i klit-
lavninger, våde heder og tør-
vemoser. Arten regnes som
henholdsvis sårbar (VU) og
næsten truet (NT) i Holland
henholdsvis Tyskland.

Opblæst blæremos har en kry-
bende-opstigende stængel og
skråtstillede sideblade med 2
afrundede lapper på omtrent
kredsrunde-ægformede blade.
Arten har en vegetativ forme-
ring ved, at oppustede bægre
let brækker, og en luftboble
inde i bægret gør, at bægret
kan flyde bort og spredes med
vand. De oppustede bægre lig-
ner små balloner. Opblæst
blæ remos forveksles nemmest
med Tørve-vævmos (Cladopo-
diella fluitans), som dog har
bladløse skud (stoloner), som
peger ned mod underlaget,
hvilket Opblæst blæremos al-
drig har. Opblæst blæremos
vokser ofte i større eller min-
dre måtter af grønne-sortbrune
planter, også under og i Klok-
kelyng og Hedelyng.
Vinget rørmund (Jungerman-
nia gracillima) er også en le-
vermos og regnes som temme-
lig almindelig i Danmark
 (Dams  holt 2002), men der er
kun en håndfuld observationer
indrapporteret på Fugle og Na-
tur. Vinget rørmund har i Euro-
pa en vestlig tempereret ud-
bredelse og optræder holark-
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En anden specialist i klitlavningerne: Stor sporemos (Archidium alterni folium)

Takket døgnmos (Ephemerum ser ratum) og Netsporet klokkesvøb (Fos -
sombronia foveolata) er specia lister i at klare sig som pionerer.



tisk. I Holland er den noget
mindre almindelig end i Dan-
mark, og den er vurderet som
truet (EN) på den hollandske
mosrødliste. I Tyskland som et
hele er den så hyppig og ud-
bredt, at den ikke er medtaget
på den nationale rødliste for
mosser.
Vinget rørmund har krybende-
opstigende skud, hvor blad-
kanten af det bagvedliggende
sideblad ligger under bagkan-
ten af det foranliggende side-
blad. Sidebladene er skråthæf-
tede, mere eller mindre runde
og hele. Sidebladene har oftest
en randsøm af større celler,
som giver sidebladene et helt
særligt udtryk. Vinget rørmund
kan ligne Flagelmos (Odonto -
schisma), men Flagelmos har
altid stoloner, hvilket Vinget
rørmund ikke har. En grøn ud-
gave af Vinget rørmund kan
også ligne Tæt kappesvøb
(Na rdia scalaris), men Tæt
kappesvøb har underblade
modsat Vinget rørmund. Vin-
get rørmund kan variere i far-

ven fra bleggrønne til rødbru-
ne-højrøde planter og vokser i
flade puder eller måtter på
sandet jord i klitter, på hede
og i grøfter.

De mest umiddelbare trusler
mod lokalitetens mosflora er
tilgroning og retablering af na-
turlig hydrologi, idet lokalite-
ten er opstået som følge af
dræ ning. Det anbefales dog, at
man har et langsigtet mål om
at retablere en naturlig hydro-
logi på stedet. Man bør dog
fjerne de omkringliggende nå-
letræskulturer og førnen, der
hvor der er akkumuleret større
mængder ikke-nedbrudt orga-
nisk materiale. Hvis man gør
det, inden man langsomt
hæver vandstanden tilbage
mod det oprindelige, er der en
rimelig sandsynlighed for, at
de fleste af specialisterne sik-
kert kunne nå at kolonisere
nye arealer, inden lokaliteten
oversvømmes permanent. Det
kunne være meget interessant,
hvis man i den forbindelse

etablerede en overvågningmo-
del, som kunne dokumentere
koloniseringen af de nyvundne
arealer med klitlavning, som
har været optaget af nåletræs-
kultur i mere end 100 år.
Med hensyn til tilgroning, så
bør man fortsat holder lokalite-
ten fri for opvækst. Det gør
man allerede i dag, måske i
forbindelse med den jagt, der
foregår på lokaliteten, og det
skal man blot fortsætte med.
Det er vigtigt, at der ikke fod-
res i forbindelse med den på -
gående jagt, hverken ved vand
eller andre steder.

Klitlavning 
syd for Vangså
Syd for Vangså ligger et områ-
de med klitlavninger i mosaik
med gråklit og tør klithede.
Mange af de samme arter, som
man finder i klitlavningen i
Stenbjerg Klitplantage, optræ-
der også på denne lokalitet,
dog med nogle meget væsent-
lige tilføjelser. Det væsentligste
er dog nok, at klitlavningerne
syd for Vangså er ganske na-
turlige og er et resultat af, hvad
man kan kalde naturlig og fri
dynamik.

Det aktuelle område syd for
Vangså har også et meget stort
indslag af pionérarter og er
dermed også repræsentant for
den delmængde af naturtypen
klitlavning, som (formentlig) er
den mest truede del af klit-
landskabets naturtyper.

De mest værdifulde områder
på lokaliteten koncentrerer sig
om en afblæsningsflade med
tilhørende lav/ung parabelklit
(UTM-X: 465850 Y: 6317047)
og en større temporær vand-
fyldt lavning (UTM-X: 465877
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Masser af plads mellem karplanterne giver gode betingelser for sjældne mosser
i klitlavningerne.



Y: 6316991), som tørrer ud hen
over sommeren.

Fra karplantevegetationen kan
nævnes specialister som Tu-
sindfrø, Strandbo og flere arter
af Siv. Mosfloraen udmærker
sig ved at indeholde arter som
Dam-stjerneløv, Sand-vævmos,
Gulkuglet nikkemos, Kær-tve-
blad og Lund-tveblad (Riccia
huebeneriana, Cladopodiella
francisci, Pohlia bulbifera,
Scapania irrigua og Scapania
nemorea), udover en række
arter, som også fandtes på lo-
kaliteten i Stenbjerg Klitplanta-
ge: Stor sporemos, Vinget rør-
mund, Takket døgnmos, Net-
sporet klokkesvøb og Opblæst
blæremos (Archidium alterni-
folium, Jungermannia gracil-
lima, Ephemerum serratum,
Fossombronia foveolata og
Gymnocolea inflata).

På den blottede sandflade ved
den temporære sø kan man
være heldig at de finde lang-
strakte skud af Dam-stjerneløv
(Riccia huebeneriana). Tyge

Christensen har samlet en prø -
ve i Thy i 1955, men ellers er
arten kun kendt fra P.J. Lunds
indsamlinger fra Vendsyssel
(1928) og fra nyere indsamlin-
ger i Nordsjælland, men er dog
ikke indsamlet med sikkerhed
i Danmark siden 1998. Arten er
sydlig tempereret i sin udbre-
delse og danner tilsyneladende
ikke sporer i Danmark. Arten
spreder sig muligvis til og i

Danmark på svømmefugleben
(Damsholt, pers.komm.). I
Tysk land er Dam-stjerneløv
rødlistet i kategorien utilstræk-
kelig data (DD), og i Holland
er den endnu ikke rødlistevur-
deret. Arten er en kandidat til
at blive medtaget på den revi-
derede europæiske rødliste
over mosser (ECCB 2015).
Dam-stjerneløv danner små ro-
setter op til 1 cm i diameter
med et thallus (løv), som ofte
bliver violet eller rødligt. Gre-
nene er linjeformede og to el-
ler tre gange forgrenet. Over-
fladen er tydeligt grubet på de
ældre dele af planten, og mod
spidsen med en tydelig, snæ -
ver rygfure. Dam-stjerneløv
kan ligne andre arter af Stjer-
neløv, særligt Grubet stjerneløv
(R. cavernosa), Riccia crystal-
lina, Svømmende stjerneløv
(R. fluitans) og Gaffel-stjerne-
løv (R. canaliculata). De tre
førstnævnte adskiller sig dog
ved ikke at være violet-rødlig
anløbne, ved at mangle rygfure
mod spidsen af skuddene og
ved at være større (de 2 første
arter). Gaffel-stjerneløv får al-
drig en grubet overflade.
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Parabelklit og afblæsningflade syd for Vangså

Kort med angivelse af værdifuld klitlavning i Nationalpark Thy.



Sammen med Dam-stjerneløv
vokser Sand-vævmos (Clado -
podiella francisci). Sand-væv -
mos er indsamlet tre gange tid-
ligere i Thy, senest i 1978 af
Thomas Brandt Pedersen. De
sidste 10 år er arten kun regi-
streret en enkelt gang i 2012,
hvor Jan Larsen har fundet den
ved Eskebjerg Vesterlyng.
Sand-vævmos er en del af et
nordligt element i den danske
levermosflora og findes me-
stendels i et nordligt subocea-
nisk udbredelsesområde. Arten
anses som temmelig sjælden i
Danmark. I både Tyskland og
Holland er Sand-vævmos rødli-
stet som truet (EN). Arten er
endvidere en kandidat til at
blive medtaget på den revide-
rede rødliste over mosser (EC-
CB 2015).
Sand-vævmos danner små
grønne-rødlige måtter af kry-
bende skud på bare en milli-
meter i bredde. Bladene er af-
rundet tolappede og helrande-
de. Der er bladløse skud (sto-
loner) fra stænglernes undersi-
de, men de kan være svære at

se i felten. Sand-vævmos ligner
mest af alt en meget lille udga-
ve af Tørve-vævmos (Cladopo-
diella fluitans). Sand-vævmos
har dog også mere tætstillede
blade. Kombinationen af stolo-
ner, helrandede og afrundede
blade, samt habitaten gør Sand-
vævmos meget karakteristisk.

Gulkuglet nikkemos (Pohlia
bulbifera) tilhører den gruppe
af Nikkemosser, som har yng-
lelegemer foroven i skudene.
Ynglelegener dannes fra blad -
hjørnerne. Gulkuglet nikkemos
udmærker sig ved at danne 1-3
ægformede, gule-gulgrønne
ynglelegemer fra bladhjørner-
ne. De andre arter af nikkemos
med ynglelegemer i bladhjør-
nerne har enten brune, ægfor-
mede ynglelemer (Bæk-nikke -
mos (Pohlia drummondii)) el-
ler gulgrønne aflange, snoede
ynglelegmer (Snoet nikkemos
(Pohlia proligera)). Gulkuglet
nikkemos er boreal-temperet i
sin udbredelse. I Danmark er
Gulkuglet nikkemos opfattet
som sjælden, men i National-
park Thy er den temmelig al-
mindelig. Den er fundet en hel
del steder, og gerne i forbin-
delse med åbne, fluktuerende
vandstandsforhold og pionér -
artsdominerede forhold, f.eks.
i klitlavninger, på stier og min-
dre veje i skovmiljøer og på
kanterne af grøfter. Gulkuglet
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Dam-stjerneløv (Riccia huebeneri ana) på blottet sandbund vokser sammen
med Strandbo og Tusindfrø syd for Vangså

Syd for Vangså findes område med mange klitlavninger og spændende mosser.
Om foråret er de alle vandfyldte som her.



nikkemos er rødlistevurderet
som sårbar (VU) i Tyskland, og
er ikke medtaget på rødlisterne
i Holland, Sverige eller Norge.

Kær-tveblad (Scapania  irri -
gua) er en levermos fra den
artsrige slægt Tveblad (Scapa-
nia), som er repræsenteret ved
12 arter i Danmark. Kær-tve-
blads skud er typisk ca. 5 mm
bredde, bleggrønne og med
tilspidsede bladlober, der pe-
ger væk fra skudspidsen. Det
er også karakteristisk, at bugfli-
gene ikke er nedløbende. Der
findes flere forvekslingsmulig-
heder, bl.a. Liden tveblad (S.
scandica), som dog er noget
mindre (ca. 2 mm brede skud),
Bæk- og Lund-tveblad (S. un -
du lata og S. nemorea), som
kan findes i samme habitat,
men disse har nedløbende
 bug flige. Endelig kan Sump-
tveblad (S. paludicola) være
en forvekslingmulighed.
Sump-tveblad (har dog en ty-
deligt hvælvet køl, som er en
god feltkarakter, hvis man el-
lers kan få øje på den. Kær-
tveblad har i Europa en boreal-
montan udbredelse. I Danmark
opfattes Kær-tveblad som al-
mindelig, men der er ikke
mange rapporter om fund af
arten de sidste 10 års tid. Den
er dog den klart mest alminde-
lige Tvebladsart i Nationalpark
Thy, hvor den er fundet mange
af de samme steder som Gul-
kuglet nikkemos, men også
hyppigt fundet på nordvendte,
beskyttede skråninger i klithe-
den. Kær-tveblad er rødlistet
som sårbar (VU) i Tyskland,
moderat truet (EN) i Holland,
mens den ikke er optaget på
rødlisterne i Sverige og Norge.

En anden Tvebladsart, Lund-
tveblad (Scapania nemorea),

som også er fundet en del gan-
ge i nationalparken, har om-
trent lige så brede skud som
Kær-tveblad, men bliver ofte
noget længere i skuddene.
Lund-tveblad har nedløbende
bugflige, tydeligt tandet blad -
rand og ofte mange, tydelige,
brune ynglelegemer ved blad-
spidserne øverst i skuddet. Der
er ikke mange andre Tveblads-
arter med brune ynglelegemer.
Hvidgrøn tveblad (S. umbrosa)
er meget sjælden og vokser ty-
pisk på dødt ved og har smal-
lere, mere tilspidsede blade.
Sump-tveblad (S. palu dicola)
har en meget karakteristisk,
hvælvet køl, som klart adskiller
den fra Lund-Tveblad. Lund-
tveblad har i Europa nordlig
udbredelse, som kan beskrives
som boreal, subarktisk-subal-
pin. I Danmark er Lund-tve-
blad indsamlet over hele lan-
det og forekommer hist og her.
I Nationalpark Thy er den fun-
det i klitlavninger og i forbin-
delse med grøfter. I Sve rige og
Norge er den ganske alminde-
lig, og ikke medtaget på rødli-

sterne. I Tyskland er den sår -
bar (VU), og i Holland er den
moderat truet (EN).

Den værdifulde mosflora er ik-
ke umiddelbart truet. Arterne
er dog afhængige af, at de kan
sprede sig til nye afblæsnings-
flader, og det kræver en høj
grad af dynamik. Så man kan
sige, at en indirekte trussel
mod mosfloraen er mangel på
dynamik, som opstår ved
sandflugtsdæmpning og fravær
af store græsserer.

Kalkoverdrevene
Kalkoverdrevene er koncentre-
ret i nationalparkens nordlige
del, syd for Hanstholm, ved
Blegsø og ved Nors Sø. Der
findes dog også kalkoverdrev
langs den sydlige-sydøstlige
bred af Ørum Sø. Kalkoverdre-
vene adskiller sig i det geologi-
ske udgangspunkt, ekspone-
ring og driftshistorie.

Overdrevet ved Ørum Sø-Tran-
kær er det mindst artsrige af
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Om foråret er klitlavningerne vandfyldte. I løbet af sommeren vil de fleste tørre
ud, til fordel den specialisered mosflora, der er tilknyttet.



kalkoverdrevene, men allige-
vel af høj klasse. Der er regi-
streret i alt 21 arter fra dette
overdrev. Jordbunden er me-
get lerholdig og holder godt på
fugten. Området er afgræsset
af kreaturer, og kreaturenes
færdsel sammenholdt med den
fugtige, lerholdig jord gør, at
der er mange trådskader og
temmelig åben vegetation. Fle-
re steder på overdrevet er der
også fremsivende trykvand.
Overdrevet grænser op til dyr-
kede marker.

Violet snohår, Alm. skægtand,
Bølget katrinemos, Forskellig-
bladet vortetand og Hulbladet
fedtmos (Barbula convoluta,
Barbula unguiculata, Atri-
chum undulatum, Kindbergia
praelonga, Pseudoscleropodi-
um purum) er almindelige ar-
ter på kalkoverdrevet ved
Ørum Sø. De usædvanlige ar-
ter fra denne lokalitet er  Blå -
grøn kuglekapsel, Spids spyd-
mos, Alm. penselmos og Top-
rademos (Bartramia ithyphyl-
la, Calliergonella cuspidata,

Cirriphyllum piliferum og Fis-
sidens bryoides).
Der er ikke tale om decideret
sjældne arter, men alligevel
værd at knytte et par bemærk-
ninger til. Blågrøn kuglekapsel
er fundet 3 steder i national-
parken, alle gange på  kalk -
overdrev. Blågrøn kuglekapsel
beskrives som forekommende
hist og her i Danmark (Ander-
sen m.fl. 1976), hvor den vok-
ser på skyggefuld jord. Blågrøn
kuglekapsel er meget karakte-
ristisk, når den har sporehuse.
Sporehusene er som fugtige
på faldende store og næsten
runde. Når sporehusene er tør -
re, er de furede på langs. Et
sær ligt kendetegn for Blågrøn
kuglekapsel er dens sølvskin-
nende, omskedende bladbaser.

Spids spydmos er egentlig me-
re typisk en rigkærsart, men
kan også forekomme på  kalk -
overdrev, hvor fugtigheden er
høj, pga. enten fremsivende
trykvand eller forekomst af ler-
jord, der holder på fugten eller
med en beskyttet eksponering.
Spids spydmos er registreret
fra overdrevet ved Ørum Sø.
Alm. penselmos er på sin vis
tilknyttet lidt de samme for-
hold som Spids spydmos, når
denne forekommer på over-
drev. Alm. penselmos er almin-
delig i Danmark på leret, næ -
ringsrig bund i landets mere
frugtbare egne. Ofte kan man
finde den i krat i tilknytning til
overdrev. Alm. penselmos har
hule blade med en hurtigt af-
smallende sylformet spids. I
spidsen af grenene er blad-
spidserne tæt samlet, så skud-
spidserne ligner små, fine pen-
sler, og heraf artsnavnet.

Ligeledes i tilknytning til skov
og overdrev på leret jord kan
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Oversigtskort med angivelse af de vigtigste overdrev i Nationalpark Thy.



man finde Top-rademos. En
mellemstor, umiskendelig  ra -
de mos pga. sin tydelige rand-
søm af lange, smalle celler. De
andre rademos-arter med rand-
søm er typisk meget mindre og
væsentlig mindre hyppige, og
derfor er man sjældent i tvivl.
Top-rademos er ikke registre-
ret andre steder i nationalpar-
ken.
Den primære trussel mod mos-
floraen på kalkoverdrevet ved
Ørum Sø-Trankær er nærings-
stof fra nærliggende agerjord,
samt muligvis næringsstof-
tilførelse fra kreaturer. Det er
tydeligt, at nærheden til de
bagvedliggende marker påvir-
ker næringsstofniveauet på
overdrevet, og det er i negativ
retning. Næringsstofferne fin-
der vej til overdrevet via over-
fladeafstrømning, luften og
vand, der perkolerer gennem
jordbunden og ud på overfla-
den på overdrevet.

Ved Nors Sø er kalkoverdreve-
ne lokaliseret Ørhale på  nord -
siden og Atterhøj på sydsiden.
Tilsammen er de to kalkover-
drev små 2 km i udstrækning.
På de 2 overdrevsområder ved
Nors Sø er der registreret 27-28
arter, og de kan betegnes som
rimeligt artsrige.

Atterhøj-overdrevet er karakte-
riseret ved at være nordvendt,
afgræsset og ligger på en høj,
stejl skrænt. Et par steder på
overdrevet er der fremsivende
grundvand, og her finder man
bl.a. Lysegrøn voksmos (Poh -
lia wahlenbergii). Overdrevet
har en mosflora, som indehol-
der flere arter, der traditionelt
beskrives som karakteristiske
for kalkoverdrevene som na-
turtype. Det er arter som Gul
krumkapsel, Kalk-blødmos,
Stivbladet skævkapsel og Vari-
abel kalktuemos (Camptothe-
cium lutescens, Ctenidium
molluscum, Dicranella varia
og Didymodon fallax). Kalken
er da også tydelig på jordover-
fladen. Andre bemærkelses-
værdige arter er Tykvægget
hindemund og Blød Nikkemos
(Weissia brachycarpa og Poh -
lia annotina).

Gul krumkapsel er en af de
meget trofaste arter på  kalk -
overdrev, og den er samtidig
almindelig i Danmark. Den er
meget karakteristisk med sine
tydeligt længdefoldede blade
og guldagtige farve.

Kalk-blødmos er lidt mere eks-
klusiv og kan kun betegnes
som forekommende hist og
her i landets kalkrige egne. I
resten af landet må den siges
at være sjælden-meget sjælden.
Kalk-blødmos er umiskendelig,
idet den har stærkt seglkrum-
me blade og gul-grønne skud,
hvor sidegrenene sidder ret
tæt. Det gør, at den ser blød
ud, og deraf navnet.

Stivbladet skævkapsel er også
en ægte kalkindikerende art,
og den findes kun, hvor der er
betydeligt indehold af kalk i
jorden. Den er topfrugtet, op
til 1 cm stor og ses ofte med si-
ne rødvinsfarvede, glatte-glin-
sende sporehuse. Stivbladet
skæv kapsel er almindelig i he-
le landet.

Det samme er Variabel  kalk -
tue mos, som dels findes på
overdrev, men også findes på
grus, beton og andre mere
kunstige habitater. Typisk er
det dog, at substratet skal være
kalkholdigt. Kalktuemos kan
som slægt være lidt vanskelig
at have med at gøre, og det
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Overdrevet ved Ørum Sø er en del af
morænelandskab.

Violet snohår (Barbula convoluta) er almindelig på nationalparkens
kalkoverdrev.



kræver en del erfaring for at
kunne kende flere af arter i fel-
ten. Variabel kalktuemos er
klart den mest almindelige art i
slægten og findes som sagt
mange forskellige steder. Den
kan dog være vanskelig at ha-
ve med at gøre, da den varie-
rer meget i farve, størrelse og
bladstilling. Så dens danske
navn er meget beskrivende,
om end lidt snørklet.

Tykvægget hindemund er en
lidt mindre almindelig art end
de førnævnte. Den har det til-
syneladende ganske godt på
kalkoverdrevene i National-
park Thy, hvor den er fundet
på alle områdets kalkoverdrev.
I Den danske Mosflora (Ander-
sen m.fl. 1976) er det beskre-
vet, at Tykvægget hindemund
skulle forekomme hist og her i
Danmark. Det kan meget vel
være, at den gør det stadigvæk,
da det er en art, som mange
sikkert kan overse, idet den
sjældent bliver større end 1
cm. Man skal finde den i den
peiode, hvor dens sporehuse
modnes, for at kunne bestem-
me den med sikkerhed. Det af-

gørende for sikker bestemmel-
se er, at man kan finde modne
sporehuse, hvor den tandløse
sporehusmunding er dækket af
en hinde.

Blød nikkemos (Pohlia anno-
tina) er den sidste art, som
skal nævnes fra Atterhøj. Blød
nikkemos er kun fundet 2 ste-
der i nationalparken, nemlig
ved Atterhøj og på overdrevet
ved Ørum Sø. Blød nikkemos

tilhø rer den gruppe af  nikke -
mos, som oftest er lettest at
identificere mikroskopisk på
udseendet af ynglelegemerne.
Ynglelegemerne sidder i blad -
hjørnet i spidsen af skuddet,
og hos Blød nikkemos er de
karakteriseret ved at være af-
lange og have 3-4 rudimentære
bladlober.

Ørhale-overdrevet ligger som
en tange ud i Nors Sø, lige ud
for Atterhøj, og overdrevene er
derfor på den ene side nord-
vendt og på den anden side
sydvendt. Overdrevet ligger på
en få meter høj skrænt, som
nogle steder kan være rimeligt
stejl, men primært er relativt
flad. Overdrevet er præget af
sandflugt og arter, der  fore -
træk ker sur jordbund, fore-
kommer sammen med mere
 kalk elskende arter. Fra den
sidstenævnte gruppe af kalkel-
skende arter kan nævnes gen-
gangere som Blågrøn  kugle -
kapsel og Gul krumkapsel.
Fra gruppen af mosser, som in-
dikerer mere sure jordbunds-
forhold, eller i hvert fald udva-
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Vældpåvirket del af kalkoverdrev. Her finder man bl.a. Lysegrøn voksmos
(Pohlia wahlenbergii)

En smuk art fra kalkoverdrev med en høj naturkvalitet, Gul krumkapsel
(Campothecium lutescens), med længdefoldede blade, tiltrykt stæng len i tør
tilstand.



skede jordbundsforhold er Rød
horntand, Stjerne-bredribbe,
Alm. fløjlsmos, Alm. etagemos,
en form af Alm. cypresmos
uden dansk navn, Brunfiltet
stjernemos, Skov-jomfrukapsel
og Spidsbladet hårstjerne (Ce-
ratodon purpureus, Campylo-
pus introflexus, Dicranella he-
teromalla, Hylocomium splen-
dens, Hypnum cupressiforme
var. lacunosum, Mnium hor-
num, Polytrichastrum formo-
sum og Tortula ruraliformis).
Der er flere af de nævnte arter,
som også indikerer undertiden
meget tørre levevilkår.

Den mest bemærkelsesværdige
art fra Ørhale er dog Alm.
Klok kehætte (Encalypta vulga-
ris). Alm. klokkehætte er en
charmerende lille art, som er
ganske nem at genkende.
Klokkehætterne er nemme at
kende på, at sporehushætten
er stor og dækker hele spore-
huset. Alm. klokkehætte er
den eneste repræsentant fra
slægten, som er rimelig almin-
delig og forekommer med spo-
rehuse. Den noget større art,
Stor klokkehætte, har kun me-

get sjældent sporehuse.  Prik -
tan det og Rødstribet klokke-
hætte (Encalypta trachymitria
og E. rhaptocarpa) ligner Alm.
klokkehætte til forveksling,
men Priktandet og Rødstribet
klokkehætte er begge forment-
lig meget sjældne i Danmark.
Alm. klokkehætte er fundet 2
steder i nationalparken, Ørhale
og kalkoverdrevet ved Hanst-
holm.
For begge overdrevene ved
Nors Sø gælder, at den mest

tydelige trussel mod den gode
tilstand og den spændende
mosflora er ophør af afgræs -
ning. Hvis afgræsningen op-
hører, vil de mest følsomme og
specielle arter sikkert hurtigt
forsvinde, de vil blive for-
trængt af store mosser, græsser
og urter. De små specialister
tilknyttet overdrevene er af-
hængige af kontinuerte forstyr-
relser, som de græssende dyr
kan give. Forstyrrelserne giver
brud i grønsværen.
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Nordvendt overdrev ved Atterhøj har
en meget spændende mosflora.

Rød horntand (Ceratodon purpureus) med mange, røde sporehus kan tåle
tørre forhold.

Kalk-blødmos (Ctenidium mollus cum) er en karakteristisk art for de
allerbedste kalkrige overdrev og fundet 10 gange i Nationalpark Thy



Der er begrænset offentlig ad-
gang til Ørhale, da området er
lukket for færdsel i perioden
1/4 – 15/7. Atterhøj er  privat -
ejet, og der er ikke umiddelbar
adgang for offentligheden.

I Hanstholm Reservatet findes
der langs Blegsøs østside og
ved Savbjerg-Såruphus også
kalkoverdrev på en samlet
strækning op mod 2,5 km.
Overdrevene i dette område er
karakteriseret ved, at kalken
ligger helt oppe i jordoverfla-
den. Særligt ved bunden af
skrænterne fra Blegsø-skræn-
ten og sydpå, gør aflejeret fly-
vesand, at overdrevene har
pletvis karakter af klit. Den
nordligste del af området,
umiddelbart ved Blegsøs kyst,
er der tale om, at kalken står
som en lille klint uden over-
jord. Klinten eller skrænten er
temmelig stejl og kan være
svær at færdes på. Overdreve-
ne varierer i eksponering, men
er fortrinsvis vest-nordvest-
vendt. Hele området fremstår
afgræsset, Blegsø-skrænten
dog kun ved krondyr.

Overdrevene i Hanstholm Re-
servatet er af national betyd-
ning og indeholder mange
sjæld ne arter udover de fleste
af de førnævnte kalkoverdrevs-
arter. Fra Blegsø-skrænten er
der registreret imponerende 52
arter, og i områdets kalkover-
drev ikke mindre end 63 arter!
Ved Sokland er der tidligere
fundet Kruset hårmund (Tri-
chostomum crispulum). Det
var faktisk her, at denne art,
som har en sydlig tempereret
udbredelse, blev fundet for
første gang i Danmark  (Od -
gaard 1978). Det er dog ikke
lykkedes at genfinde Kruset
hårmund på trods af ihærdig
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Alm. klokkehætte (Encalypta vulgaris) med sine umiskendelige sporehus -
hætter, der dækker hele sporehuset.

Blegsøskrænten ved bredden af Blegsø. I horisonten anes Hanstholm. Krondyr
har lavet stien på skrænten.



eftersøgning. Den ligner rigtig
meget krusmos/hindemund
(Weissia), som der er meget af
i området, så den kan stadig
være overset.

Der er mange bemærkelses-
værdige arter, men her skal
blot nævnes et udvalg af høj-
depunkterne, selvom det er
svært at begrænse sig: Skygge-
kalkmos, Smaltandet krusmos,
Spidsbladet bregnemos, Stor
rosetmos, Fliget ribbeløv, Li-
den rørbæger, Stor klokkehæt-
te, Kalk-hårtand, Tør guldstjer-
nemos og Kalk-guldstjernemos
(Seligeria calcarea, Weissia
controversa, Thuidium assimi-
le (syn. philibertii), Rhodobry-
um roseum, Pellia endiviifolia,
Leiocolea badensis (syn.  Lo -
phozia badensis), Encalypta
streptocarpa, Ditrichum flexi-
caule, Campyliadelphus  chry -
sophyllus og Campylophyllum
calcareum).
Skygge-kalkmos er nærmest en
ikonisk art og er beskrevet i de-
 taljer i et artfaktablad i bilag 3.

Fliget ribbeløv og Liden rør bæ -
ger en 2 levermosarter, som er
tilknyttet åben, kalkholdig
jord. Der er ikke mange lever -
mosser, som man finder på ren
kalk, og disse 2 arter er de
hyp pigste i den situation.
Spids bladet bregnemos, Smal-
tandet krusmos, Stor klokke-
hætte, Kalk-hårtand, Tør og

Kalk-guldstjerne er alle arter,
som findes på de allerbedste
kalkoverdrev. Der er ingen af
disse arter, som er i nærheden
af at være almindelig, og Smal-
tandet krusmos og Kalk-hår-
tand er formentlig decideret
sjældne i Danmark.

Spidsbladet bregnemos ligner
en lille udgave af sin meget al-
mindelige slægtning, Pryd-
bregnemos. Det kræver mikro-
skopering at bestemme Spids-
bladet bregnemos med sikker-
hed, men den mindre størrelse
og ofte mindre forgrenethed
kan vække mistanke om Spids-
bladet bregnemos eller noget
andet mere  spæn dende.
Smaltandet krusmos kræver li-
geledes mikroskopering, da
der er flere små (få milimeter)
topfrugtede mosser, som kan
forekomme i samme naturty-
pe. Liden krusmos adskiller sig
fra den mere eller mindre al-
mindelige Tykvægget  hinde -
mund, de ligner hinanden ved
at have tænder rundt om spo-
rehusmundingen. Tykvægget

M O S S E R N E   I   N A T I O N A L P A R K   T H Y

106

Blegsøskrænten set fra den modsatte side af Blegsø. Nåletræerne i Tved
Kliplantage er plantet næsten ud til skrænten.

Stor rosetmos (Rhodobryum roseum) er truet i Europa, men har det tilsy -
neladende godt i Nationalpark Thy.



hindemund har som tidligere
beskrevet en hinde, der dæk-
ker sporehusmundingen.
Stor klokkehætte ses meget
sjældent med sporehus. Den
har dog altid mange og tydeli-
ge brunlige ynglelegemer ved
bladbasis. Dens blade er lange
og tungeformede, blågrønne
og matte. Den vokser altid på
stærkt kalkholdigt underlag,
jord, mure o.l.

Kalk-guldstjerne kan også vok-
se på sten såvel som kalkhol-
dig jord. Den er en spinkel, si-
defrugtet art, som har ganske
små blade og uregelmæssig
forgrening. Dens ”storebror”,
Tør guldstjerne, er større i det,
men ligner ellers overfladisk.
Hvis man studerer de 2 arter i
mikroskop, vil man dog opda-
ge, at Tør guldstjerne har en
lang, tydelig nerve, mens Kalk-
guld stjerne tilsyneladende in-
gen har.

Stor rosetmos er egentlig en
skov-kratart, men findes nu og
da også på gode kalkoverdrev
eller andre steder, hvor der er
kalk i jorden og veldrænet.
Stor rosetmos er en impone-
rende mos, som har det, man
kalder palmeformet forgrening.
Den kan da også ligne en mi-
ni-palme, hvis man bruger sin
fantasi.

Kalk-hårtand er den sidste art,
som skal nævnes fra kalkover-
drevene i Hanstholm Reserva-
tet. Kalk-hårtand gør ikke me-
get væsen af sig og kan derfor
være overset, men faktum er,
at den kun er kendt fra Glat -
ved Kalkværk på spidsen af
Djursland ifølge Fugle og Na-
tur. I Den danske Mosflora
(1976) er Kalk-hårtand angivet
som sjælden, og det stemmer

nok meget godt, hvis den ikke
ligefrem er blevet meget sjæl-
den siden.

For begge overdrevene ved
Nors Sø gælder, at den mest
tydelige trussel mod den gode
tilstand og den spændende
mosflora er ophør af afgræs -
ning. Hvis afgræsningen ophø -
rer, vil de mest følsomme og
specielle arter sikkert hurtigt
forsvinde, de vil blive for-
trængt af store mosser, græsser
og urter. De små specialister
tilknyttet overdrevene er af-
hængige af kontinuerte forstyr-
relser, som de græssende dyr
kan give. Forstyrrelserne giver
brud i grønsværen.
Ligesom for overdrevene ved
Nors Sø gælder det, at den
mest tydelige trussel mod den
gode tilstand og den spænden-
de mosflora er ophør af  af -
græs ning. Læs evt. mere i bilag
3 om Skygge-kalkmos.

Der er desværre ikke offentlig
adgang til kalkoverdrevene, da
de ligger inde i den strengt be-
skyttede del af reservatet, hvor
der ikke er adgang for publi-
kum.

Det sidste store kalkoverdrev
ligger syd for Hansholm og
strækker sig over imponerende
4 km mod øst til Ræhr. Over-
drevet er landskabeligt meget
markant, og er opstået ved, at
en salthorst har presset kalken
i området op i en slags bule.
Vind og vand har sidenhen
høvlet toppen af bulen, så at
sige, så der nu står en skarp
kalkskrænt som et krater med
Hanstholm ovenpå. Læs evt.
mere om geologien i afsnit
”geologi”.

Overdrevet her har ganske ty-

deligt en varieret driftshistorie.
Dele er i dag velafgræssede og
har en tydelig, lang kontinuitet
med afgræsning. Andre dele
henligger uden afgræsning og
har gjort det længe, mens den
sidste del har været uden  af -
græs ning i en periode, og  af -
græsningen er nu genindført.
De 2 sidstnævnte katergorier,
altså dem uden en lang, ubrudt
historie med afgræsning, er
meget artsfattige, og i dag
uden nogen særlig mosmæssig
værdi. Det er dog klart, at der
er potentiale for, at spænden-
de arter kan genindvandre, da
overdrevene trods alt har være
gødsket eller omlagt. Den lidt
varierede driftshistorie, som
betyder, at der er store dele af
overdrevet i en moderat mos-
mæssig tilstand, er nok bety-
dende i forhold til, at der
”kun” er registreret små 35 ar-
ter fra dette område.

Ligesom flere andre steder i
nationalparken har sandflugt
også sat sit præg på overdrevet
her. Særligt ved bunden af
skrænten er det tydeligt, at der
er en vegetation præget af
 sand aflejring. Det er derfor ty-
deligst, at der er tale om kalk -
holdig jordbund på den øver-
ste halvdel af skrænten.

De almindeligste kalkindikato-
rer er også fundet her, men der
er også fundet et par bemær-
kelsesværdige arter, som ikke
er fundet andre steder eller i
bedste fald et enkelt andet sted
i nationalparken. Det drejer sig
om Lukket bægermos, Tyges
snoblad og levermossen Tan-
det foldbæger (Protobryum
bryoides, Tortella glareicola
(syn. T. flavorvirens var.  gla -
rei cola) og Lophozia excisa).
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Lukket bægermos er også fun-
det på kalkoverdrevet ved Sav-
bjerg men kan ikke betegnes
som en almindelig art. Der er
de sidste 10 års tid ikke regi-
streret nogle fund af denne lil-
le specialist på ler- eller kalk -
holdig jord. I Den danske Mos-
flora (Andersen m.fl. 1976) er
Lukket bægermos beskrevet
som sjælden, hvilket virker
meget rimeligt. Lukket bæger -
mos kan dog meget vel være
overset, da dens stængel kun
er et par milimeter og seta er
sølle 5 millimeter. Lukket
bæger mos er karakteristisk
ved, at dens sporehuslåg ikke
falder af ved modenhed, men
der er flere små, topfrugtede
mosser, som overfladisk kan
ligne lukket bægermos.

Sammen med Lukket  bæger -
mos er Tyges snoblad helt
klart overdrevets største attrak-
tion. Tyges snoblad er beskre-
vet i detaljer i bilag 3.

Den sidste art, der skal næv-
nes, er ikke en decideret kalk -
overdrevs-specialist, men er al-
ligevel taget med her, da den
kun er fundet to gange i natio-
nalparken, og ikke kan beteg-
nes som en almindelig art i
Danmark. Der er da også kun
én enkelt offentligt kendt ob-
servation fra de sidste 10 års
tid. Den findes typisk på san-
det-lerholdig jord, hvor den
danner flade puder af grønne
planter, som er røde-rødbrune
foroven.
Som det allerede er nævnt et
par gange, er den største trus-
sel mod mosværdierne på
Hanstholm-overdrevet tilgro-
ning. Her er det samtidig tyde-
ligt, at en tilgroning med store
græsser og urter er tilstrække-
ligt til, at de allermest følsom-

me arter forsvinder. Det fortæl-
ler historien sit tydelig sprog
om her.

Der er offentlig adgang til min-
dre dele af overdrevet, mens
der ikke er umiddelbart ad-
gang til den resterende del, da
det er i privat eje.

Klitnaturen
i Hanstholm
Reservatet
Hanstholm Reservatet er næ -
sten 40 km2 og udgør dermed
den største samlede klitnatur i

Danmark. Landskabet er en
mosaik af store flade sletter, de
såkaldte afblæsningsflader, og
vældige klitter, som er op til 35
m.o.h. På fladerne er der et
meget stort antal lavvandende
søer, som ofte tørrer ud om
sommeren.

Vegetationen kan ved første
øjekast virke ensformig, men
er i virkeligheden meget varie-
ret, særligt mosfloraen. På de
tørre klitheder dominerer he-
delyng, revling, sand-star, hjæl-
me og forskellige laver, sam-
men med Alm. cypresmos, He-
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Afstandene kan virke store i Hanstholm Reservatet

Stjerne-bredribbe (Campylopus introflexus) kan tage sig smuk ud med dug i
"håret"



de-cypresmos, Trind fyrremos
og Hulbladet fedtmos (Hyp-
num cupressiform, Hypnum
jutlandicum, Pleurozium
schreberi og Pseudoscleropodi-
um purum) samt den store
topfrugtede mos Alm. kløvtand
(Dicranum scoparium). Alm.
frynsemos, Stor kransemos og
Alm. etagemos (Ptilidium cili-
are, Rhytidiadelphus triquetrus
og Hylocomium splendens) fin-
des mere spredt, men er også
almindelige i klitheden. I tørre
områder med brud i vegetatio-
nen er Stjerne-bredribbe  (Cam -
pylopus introflexus) en hyppig
pionérart.

Der er en glidende overgang
mellem gråklit og klitheden,
som kan være vanskellig at se i
felten, så der er et naturligt
stort overlap i arterne mellem
klitheden og den grå klit. Det
er primært meget almindelige
arter, som dominerer, f.eks.
Alm. kløvtand, Alm. cypres-
mos, Trind fyrremos, Hulbla-
det fedtmos og Hede-cypres-
mos (Dicranum scoparium,

Hypnum cupressiforme,  Pleu -
ro zium schreberi,  Pseudoscle -
ropodium purum og Hypnum
jutlandicum). Derudover er et
karakteristisk element i den
grå klit arter fra stabile pionér-
samfund som f.eks. Hårspidset
jomfruhår og Rød horntand
(Polytrichum piliferum og Ce-
ratodon purpureus), som op-
træder som sandbindere i brud

i vegetationen og meget ofte
sammen med Mørk dværgtråd
(Cephaloziella divaricata).

Fra den grå klit og klitheden i
Hanstholm Reservatet er de
mest bemærkelsesværdige
fund Liden tveblad og Skør
bredribbe (Scapania scandica
og Campylopus fragilis) iblandt
en del spændende arter.

Liden tveblad er en levermos
og en af de små tvebladsarter,
som blot er 1-3 mm bred. Side-
bladene er delt i to ulige store
butte-spidse, helrandede flige.
Planterne danner grønne-røde-
purpurfarvede puder på jord,
typisk i skov og hede. Arten
skulle ifølge Damsholt (ikke-
publiceret) være temmelig al-
mindelig, men de seneste 10 år
er den kun fundet én enkelt
gang i Danmark. Liden tveblad
kan forveksles med flere arter
af tveblad, dog mest oplagt
Kær-tveblad, som er relativt al-
mindelig. Liden tveblad er Eu-
ropa subartisk-montan i sin
udbredelse (Damsholt, ikke-
publiceret). I overensstemmel-
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Klitheden kan virke meget monoton ved første øjekast.

Der er barske betingelser for mosser i den grå klit.



Skør bredribbe (Campylopus fragilis) er meget sjælden i Danmark. I Natio -
nalpark Thy er den fundet i Hanst  holm Reservatet.

Pære-møgmos (Splachnum ampulla ceum) er afhængig af, at der konstant er
frisk gødning tilgængeligt, da det er det eneste substrat den vokser på.

se hermed er Liden tveblad
heller ikke rødlistet i Sverige
eller Norge, mens den ikke er
kendt fra Holland og rødliste-
vurderet som næsten truet
(NT) i Tyskland.

Skør bredribbe er en topfrugtet
bladmos, som kan blive op til
4 cm, men de planter, der er
fundet i Hanstholm Reservatet,
er ikke mere end et par centi-
meter i højden. Stænglen er tæt
beklædt med rhizoidfilt og har
blade, som er langt tilspidsede
fra en oval basis. Bladribben
fylder mere end halvdelen af
bladets bredde. Det mest ka-
rakteristiske er dog, at den har
vegetativ formering ved af-

brækkelige bleggrønne skud
fra toppen af stænglen. Disse
blade er tydeligt krusede i tør
tilstand. Skør bredribbe kan i
sin typiske form næppe for-
veksles med andre danske ar-
ter. Den kan dog overfladisk
forveksles med Alm. bredribbe
(Campylopus pyriformis), men
denne har blade, som er af-
brækkende enkeltvis og blade,
som er bredest ved basis. Skør
bredribbe har sin primære ud-
bredelse i suboceaniske, tem-
pererede egne. Arten er sjæl-
den-meget sjælden i Danmark.
I landene rundt omkring os er
den kategoriseret som truet i
Tyskland og næsten truet i
Holland.

Klitlavningerne er de mest arts-
rige dele af Hanstholm Reser-
vatet. Den store artsrigdom
hænger givetvis sammen med
den store strukturelle variation,
der er i området. Variation ska-
bes primært af græssende dyr.
Det er både ved, at dyrene be-
grænser karplanterne og ved,
at dyrene slider på karplante-
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vegetationen ved deres færd-
sel.
Det er især den unikke fore-
komst af tørvemosser og lever -
mosser i klitlavningerne, som
er påfaldende. Der blev, som
tidligere beskrevet, f.eks. fun-
det 6 arter af Dværgtråd (Ce-
phaloziella), 3 arter af Kant-
bæger (Cephalozia), 4 arter af
Foldbæger (Lophozia), 4 arter
af Tveblad (Scapania) og 15
arter af Tørvemos (Sphag num).
I Hanstholm Reservatet er der
fundet 2 arter af  Dværg tråd
(Cephaloziella), 3 arter af
Kantbæger (Cephalozia), 1 art
af Foldbæger (Lophozia), 2 ar-
ter af Tveblad (Scapania) og
11 arter af Tørvemos (Sphag -
num). Samlet set er artsantallet
i klitlavningerne i Hanstholm
Reservatet mere end 50 arter.

Klitlavningernes mosflora vir-
ker til at være meget afhængig
af alder (successionstrin). Un-
ge klitlavninger, opstået efter
afblæsning af sand, er domine-
ret af pionérarter, som ofte kan
tåle periodevis oversvømmel-
se. I dette mikrohabitat fore-
kommer arter som Smalfliget
ribbeløv, Rendet ribbeløv, Op-
blæst blæremos, Netsporet
klokkesvøb, Tørve-vævmos og
Stor sporemos (Riccardia cha-
medryfolia, Riccardia incur-
vata, Gymnocolea inflata, Fos-
sombronia foveolata, Cladopo-
diella fluitans og Archidium
alternifolium). Flere af disse
arter er beskrevet ovenfor un-
der beskrivelsen af klitlavnin-
gerne i Stenbjerg Klitplantage
og syd for Vangså. En særlig
art, som ikke er fundet andre
steder i nationalparken, er Pæ -
re-møgmos. Pære-møgmos har
en meget spændende biologi
og er beskrevet i et selvstæn-
digt artfaktablad, se bilag 3.

grenblade ikke-krumme, hule
og taglagte. Storbladet  tørve -
mos bør pga. sin sjældenhed
altid mikroskoperes. Storbladet
tørvemos er dog nok mest op-
lagt at forveksle med Rødbrun
tørvemos, som kan ligne tem-
melig meget og er den mest al-
mindelige, lignende art i  Na tio -
nalpark Thy.

Tæt tørvemos danner karakte-
ristiske gulgrønne-gulbrune-
 orange, meget tætte, kompakte
tuer. Et godt feltkendetegn er,
at dens stængel er mørkebrun.
Den mest oplagte forvekslings-
mulighed er Blød tørvemos.
Blød tørvemos danner også
tætte, kompakte tuer, men hos
denne art er planterne  hvid -
grønne-lysegrønne med lyse-
rødt indslag. Den helt gode
skillekarakter i felten er, at hos
Blød tørvemos er stænglen ly-
segrøn. Tæt og Blød tørvemos
vokser typisk på våde heder,
på blottet tørv i lysåbne fattig -
kær og i klitlavninger. Begge
arter findes hist og her i Jyl-
land.

I Hanstholm Reservatets sydli-
ge del er der endvidere fundet
en pæn bestand af Sump-tve-
blad (Scapania paludicola).
Sump-tveblad er fundet med
veludviklede ynglelegemer og
variation i farven fra gulgrønne
unge til meget mørke hos de
ældste, helt i overensstemmel-
se med beskrivelsen af arten.
Der er ikke mange indsamlin-
ger af denne art fra Danmark,
og dette er kun den 6. jyske
indsamling. Sump-tveblad er
formentlig sjælden-meget sjæl-
den i Danmark. I Europa er
Sump-tveblads udbredelse  bo -
real-montan. Sump-tveblad er
rimeligt almindelig i Norge og
Sverige, hvor den ikke er med-
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Disse specialiserede mosser
kan også findes i områder med
forstyrrelser i en ellers tætslut-
tet vegetation, og sandet bliver
eksponeret enten som følge af
fluktuerende vandstand eller
ved forstyrrelse af karplante-
floraen. Mange af de speciali-
serede mosser klarer sig ikke
på gammel førne (dvs. jord-
bund dannet af dødt plantema-
teriale, der endnu ikke er for-
muldet eller blevet til tørv).
Også i Hanstholm Reservatet
er udbuddet af mikrohabitater
essentielt for artsdiversiteten
på den lokale skala.

De mere modne og stabile klit-
lavninger er typisk vanddæk-
kede store dele af året og tør -
rer kun sjældent ud. Her domi-
nerer arter af Tørvemos  (Sphag -
 num) typisk. De mest interes-
sante tøvemosser iblandt de 11
arter fundet i Hanstholm Reser-
vatet, er Storbladet tørvemos,
Blød tørvemos, Tæt tøvemos
og Stump tørvemos (Sphag -
num platyphyllum, Sphag num
molle og Sphag num compac -
tum).

Udbredelsen og hyppigheden
af Tørvemosser (Sphagnum) er
dårligt kendt i Danmark. Der
er dog ingen tvivl om, at Stor-
bladet tørvemos er meget sjæl-
den i Danmark. Storbladet  tør -
ve mos tilhører en lille gruppe
tørvemosser, som alle vokser
meget vådt, undertiden sub -
mers. Det er Rødbrun  tørve -
mos, Stump tørvemos og
Krum bladet tørvemos (S. auri-
culatum, S. inundatum og S.
contortum). Storbladet  tørve -
mos er brunlig grøn-gulgrøn,
har en stængel, der er lys  for -
oven og brun forneden, 1-3 ik-
ke-hængende grene pr.  gren -
knippe, tydelig endeknop og



taget på de na tionale rødlister.
I Holland mangler arten, mens
den i Tyskland er sårbar (VU).

Den rige mosflora i Hanstholm
Reservatet er sandsynligvis
sammenhængende med den
store strukturelle diversitet, der
også er i reservatet. Der er i
forbindelse med projektet ikke
registreret andre områder, hvor
der er så stor variation i de fy-
siske forhold, og det virker en-
tydigt som om, at det er den
store tæthed af krondyr, der
gør forskellen.

Den største trussel mod Hanst-
holm Reservatets mosflora er
ophør af de aktuelle dynami-
ske forhold, som den store
koncentration af krondyr ska-
ber.

De mest værdifulde områder i
Hanstholm Reservatet ligger i
den strengt beskyttede del,
hvor der desværre ikke er ad-
gang for publikum. I den stør -
ste del af reservatet er der ad-
gang for offentligheden uden
for perioden fra 1/4 – 15/7.

Tved Klitplantage
Umiddelbart øst for Hanstholm
Reservatet ligger Tved Klit-
plantage. Tilplantningen af
Tved Klitplantage begyndte i
1902 og er et relativt ungt ind-
slag i landskabet. I starten
plantede man næsten udeluk-
kende Bjerg-fyr, da den kunne
modstå storm, frost og sand-
fygning. Bjerg-fyren skulle ska-
be et skovklima, der skulle
skabe betingelserne for, at
man med tiden kunne indføre
andre og mere produktive træ -
arter.

Plantagens vestlige del er i dag

domineret af nåletræer, mens
der mod øst er større andel
løv  træer. Tved Klitplantage er i
alt ca. 1350 ha, hvoraf ca. 1000
ha er trædækket. Af de ca.
1350 ha er ca. 60 % nåletræer
og kun godt 10 % løvtræer.
Blandt nåletræerne er Skov-fyr,
Sitka-gran og Alm. ædelgran
de dominerende med hhv. 195
ha, 291 ha og 166 ha. Bøg og

Eg er de dominerende løvtræs -
arter med hhv. 63 ha og 84 ha.

Når man besøger Tved Klit-
plantage, og alle de andre
plan tager, for den sags skyld,
er det slående, hvor  gennem -
grøftet og drænet plantagen er.
Der er gennem de sidste 100-
150 år gjort en kæmpe indsats
for at lede vandet væk fra det
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Bøgebevoksning uden mange mosser i Tved Klitplantages østlige del.

Sitka-gran er fra fremmede egne, men selvsår sig gerne.



klitlandskab, som lå på stedet,
inden tilplantningen begyndte.

Der er samlet set registreret
115 arter af mosser i projektet
på de trædækkede arealer,
 veje og grøfter i Tved Klitplan-
tage. Det er ganske mange,
men bag dette tal ligger også
en historie om (relativt) nylig
tilplantning af klitnatur. Der er
således rigtig mange arter fun-
det i klitplantagen, som også
findes i den lysåbne klitnatur.
Eksempler på interessante ar-
ter fundet i Tved Klitplantage,
som egentlig hører til i den lys -
åbne klitnatur er: Kær-tveblad,
Lund-tveblad, Tæt tveblad,
Spidsfliget flerfligmos (Scapa-
nia irrigua, S. nemorea, S.
com pacta, Barbilophozia hat-
cheri (syn. Lophozia hatche -
ri)), samt flere arter af  Tørve -
mos (Sphagnum).
Der er også en gruppe mosser,
som man kan finde både i lys -
åben hede-klitnatur og skov.
Tæt kappesvøb, Skægget og
Kortfliget flerfligmos (Nardia
scalaris, Barbilophozia barba-
ta og B. floerkei (syn. Lopho -
zia barbata og L. floerkei) er 3
eksempler her på. Kortfliget
flerfligmos er ikke fundet an-
dre steder i nationalparken og
er en sjældenhed i Danmark,
hvorfor den er værd at nævne
her. Kortfliget flerfligmos har
3-4 lappede, underliggende,
skråt-tværhæftede sideblade,
tydelige bugblade, og sidebla-
dene er forsynet med trådfor-
mede vedhæng, som dog ikke
kan ses i felten. I et mikroskop
kan man se, at cellerne i ved-
hængene er lige så brede som
lange, hvilket adskiller Kortfli-
get flerfligmos fra den lig nen-
de Spidsfliget flerfligmos.
Skægget flerfligmos har slet ik-
ke disse vedhæng og ej heller
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Tved Klitplantage er mange steder tydeligt påvirket af forsøg på afvanding.

Skov-fyr giver en lysåben skovtype.



bugblade. Kortfliget flerfligmos
er boreal-montan i sin europæ -
iske udbredelse. Der foreligger
kun en enkelt, nyere indsam-
ling af denne art, og det er fra
Vind Hede i 2011. Ellers skal
man tilbage til årene efter 2.
Verdenskrig. I Tved Kliplanta-
ge er den fundet i skygge un-
der Bjerg-fyr, på et tæt tæppe
af ikke-omsatte nåle. Kortfliget
flerfligmos er almindelig i Sve-
rige og Norge, men den er
rød   listevurderet som sårbar
(VU) og moderat truet (EN) i
hhv. Tyskland og Holland.
Dødt ved findes der ikke me-
get af i Tved Klitplantage, og
der er heller ikke mange arter,
som kan kaldes  dødtvedsspe -
cialister. Der er dog fundet
nogle enkelte:  Skov-kortkap -
sel, Stub-pølsekapsel, Alm. fir-
tand og Krumbladet stødmos
(Brachythecium salebrosum,
Herzogiella seligeri, Tetraphis
pellucida og Nowellia  curvifo -
lia). Hertil kan man lægge
Kær-kantbæger og Flagel kant-
bæger (Cephalozia lunulifolia
og C. pleniceps), som også ofte
vokser på dødt ved, men også
i moser.
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Stor furehætte (Orthotrichum lyleii) er den største furehætteart, op til 6 cm. Her
er den i tør tilstand.

Stor furehætte (Orthotrichum lyleii) i fugtig tilstand. Man kan ane de tal rige,
karakteristike ynglelegemerne fra bladene.

Hvor plantagen har udviklet
karakter af mere moden skov
kan man være heldig at finde
arterne Skinnende ynglegren,
Stor kløvtand, Smal  urnekap -
sel, Ulvefod-kransemos, Fløjs-
kortkapsel og Skov-langnæb
(Pseudotaxiphyllum elegans,
Dicranum majus, Pogonatum
aloides, Rhytidiadelphus lore-
us, Brachythecium velutinum,
Rhynchostegium confertum).
Skinnende ynglegren er almin-
delig på jord i skove i det me-

ste af landet, hvor jorden er
udvasket og morbundsagtig,
men er kun fundet 1 enkelt
gang i Nationalpark Thy, i
Tved Klitplantage. Smal  urne -
kapsel findes ofte samme ste-
der som Skinnende ynglegren,
men er klart mindre alminde-
lig. Smal urnekapsel er fundet i
Nystrup Klitplantage og Tved
Klitplantage. De andre nævnte
arter er fundet mere spredt og
hyppigt i nationalparken.

Epifytfloraen er relativt rig på
trods af plantagens unge alder.
Der er f.eks. fundet 5 arter af
Furehætte: Alm., Smuk, Strå -
gul, lille og Stor Furehætte (O.
affine, O. pulchellum, O. stra -
mineum, O. tenellum og O. ly-
leii); 3 arter af Låddenhætte:
Bruchs, Kruset og Stor (U. bru-
chii, U. crispa og U. phyllan-
tha); 2 arter af Køllemos: Grøn
og Tand-køllemos (Z. viridissi-
mus og Z. conoideus) og beg-
ge danske arter af Stammemos
(Isothecium), samt Alm.  krøl -
tuemos (Dicranoweisia cirra-
ta), Vortet cypresmos (Hyp-
num andoi (syn. H. mammil-
latum)), Mat bronzemos (Frul-



ning ophøre. Det er tydeligt, at
den interessante mosflora i
Tved Klitplantage er der på
trods af skovdriften og ikke på
grund af skovdriften.

Der er stort set offentlig ad-
gang til hele plantagen, også
uden for veje og stier. Der er
dog en mindre del vest for den
centrale strækning af Kræn
Rasmussens Vej, som er lukket
for publikum i perioden 1/4 –
15/7.
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lania dilatata), Alm. spartel-
mos (Radula complanata) og
Alm. gaffeløv (Metzgeria fur-
cata). Flere af disse arter bru-
ges undertiden som indikato-
rer for god skovnaturkvalitet
og findes fåtalligt i plantagen.
Den største rigdom af epifytti-
ske arter findes på løvtræerne
og særligt på Eg, Bøg, og Ask,
mens Birk, El og Ær er relativt
artsfattige. Der hvor træerne
står vådt eller op til våde områ-
der, findes de bedste forhold
for epifytterne. Som et kurio-
sum kan man også opleve, at
Ædelgran nogen steder har en

væsentlig epifyttisk flora til-
knyttet.

Den suverænt største trussel
mod en artsrig mosflora i Tved
Klitplantage er skovdriften.
Der mangler simpelthen vand
og dødt ved for, at mosfloraen
kan nå sit fulde potentiale.
Man bør først og fremmest fjer-
ne nåletræerne fra de områder,
hvor klitvegetationen stadig er
tilstede og lade løvtræsbeplant-
ninger være urørte, der hvor
klitvegetationen er  fuld stæn -
digt forsvundet. Samtidig bør
alle grøfter tilkastes og dræ -



Bilag 3: Sjældne og karakteristi-
ske arter i Nationalpark Thy
Lille sortmos 
(Andreaea
 rupestris Hedw.)

Beskrivelse
Lille sortmos (Andreaea rupe-
stris) danner grønbrune-rød -
brune mere eller mindre velaf-
grænsede tuer. Planterne kan
blive næsten helt sorte, når de
er udtørrede. Stænglerne er
sjældent mere end 1 cm lange.
Bladene er små, mindre end 1
mm, er tæt taglagte og over-
lappende i tør tilstand. De er
ægformede, mangler en nerve
og er butspidsede. Sporehuse-
ne er cylindriske med en lille
spids og åbnes ved 4 spalter.
Sporehuset løftes ved modning
om foråret op over perichætial-
bladene.

Status og udbredelse
Lille sortmos har altid været
meget sjælden i Danmark, hvil-
ket sikkert hænger sammen
med, at arten er på kanten af
sit udbredelsesområde. Den er
dog igennem tiden fundet
spredt over det meste af lan-
det. Der ligger 14 indsamlinger
af arter fra peioden 1865-1953 i
herbariet på Naturhistorisk Mu -
seum, København. Indenfor de
seneste 10 år er arten dukket
op flere steder i de  nord sjæl -
landske skove, takket være Jan
Larsens eftersøgninger. Ellers
er den kendt fra 2 lokaliteter
ved Viborg, en ved Kilestrup
Sø i Himmerland og en i  Kle -
lund Plantage. Ifølge Bent Od-
gaard (pers. komm.) har den
også været relativt almindelig i

Rold Skov-området omkring
1980. Lille sortmos forekom-
mer cirkumpolært med en ark-
tisk-boreal-montan udbredelse.
I Nationalpark Thy er Lille sort-
mos fundet på en sten ved
Nordvestjyske Golfklub, hul 17
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Kort med angivelse af voksested for Lille sortmos (Andreaea rupestris).

i Nystrup Klitplantage (UTM-X:
471060 Y: 6318446).

I Tyskland og Holland er arten
rødlistet som sårbar (VU). I
Sverige og Norge er Lille sort-
mos ikke en sjælden art.

Nærbillede af Lille sortmos (Andraea rupestris)
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Økologi
Lille sortmos vokser primært
på granit, men kan også vokse
på andre sure bjergarter. Vok-
sestederne kan være rimeligt
eksponerede og dermed udsat
for hyppig udtørring.

Lokalitetsbeskrivelse
Lille sortmos er fundet på en
sten ved golfbanens hul 17.
Stenen er placeret ved en slags
indgang til hul 17 og har orna-
mental karakter. Den samlede
bestand udgør ca. 4 cm². Ste-
nen står under en granbeplant-
ning. På samme sten voksede
Knippe-børstemos, Hvidspid-
set hedwigia, Glathåret grå -
mos, Mørk dværgtråd og Rød
gammelblad (Racomitrium fa-
sciculare, Hedwigia ciliata,
Grimmia trichophylla,  Cepha -
loziella divaricata og Bryoery-
throphyllum recurvirostrum).
De to førstnævnte er ikke fun-
det andre steder i Nationalpark
Thy. Knippe-børstemos er
sjæl den i Danmark og er kun
kendt fra en lille håndfuld ste-
der i dels den centrale del af

Jylland og dels i Himmerland.

Trusler
Den aktuelle population af Lil-
le sortmos er så lille, at den er
truet af udryddelse ved en til -
fældighed. Samtidig er Lille
sortmos potentielt truet af alt,
hvad der kan ændre det fysi-

ske miljø omkring stenen. Man
kan forestille sig, at det kunne
være ved en afdrift af granbe-
plantningen eller flytning af
stenen. Man skal også være
meget opmærksom ved even-
tuel sprøjtning eller gødskning
af golfbanen, samt undgå slid
ved færdsel på stenen.

Forvaltning
For at tilgodese Lille sortmos’
muligheder for at sprede sig i
området og dermed få en mere
robust population af den me-
get sjældne mos, kan man med
fordel udlægge flere store sten
i området og gerne i miljøer,
hvor eksponeringen varierer.

Der bør etableres en løbende
overvågning, hvor man for ek-
sempel hver andet år overvå -
ger bestanden, samt eftersøger
arten på større sten i Nystrup
Klitplantage.

Granitblok med Lille sortmos (Andraea rupestris)

Sten med Lille sortmos (Andraea rupestris)



Bark-dækmos
(Cry phaea hetero -
malla (Hedw.) 
D. Mohr)

Beskrivelse
Bark-dækmos (Cryphaea hete-
romalla) danner grønne eller
brunagtige puder eller måtter
på bark. Stænglerne er kryben-
de og uregelmæssigt forgrene-
de. Fra stænglerne vokser kor-
te, stive og oprette grene ud.
Bladene er ægrunde og kort
tilspidsede, har en enkelt ner-
ve og korte celler. Bladene er
tæt taglagte i tør tilstand og an-
derledes udstående i fugtig til-
stand. De cylindriske sporehu-
se er typisk næsten helt gemt i
perichætialbladene og sidder
på en meget kort sporehus-
stilk. Perichætialbladene er de
specielle blade, som sidder
omkring hunorganerne.

Bark-dækmos kan næppe for-
veksles med nogle danske ar-
ter i fuldt udviklet tilstand. Un-
ge planter af Bark-dækmos
kan dog overfladisk ligne Mat
lærkemos (Leskea polycarpa),
men denne art har blade, som
er knapt så tilspidsede.

Status og udbredelse
Bark-dækmos er igennem ti-
den kun fundet 6 gange i Dan-
mark, og det er overvejende
sandsynligt, at den er uddød
på de 5 gamle fundsteder. Ar-
ten er fundet ved Hofmansga-
ve, Nordfyn, i 1848, Skellerup,
også Fyn, i 1873, Bukkehave
Mølle, Tåsinge, Frøslev i 1953,
Vester Lien i Hanherred, 1956,
og Nystrup Klitplantage i 2014.
Ved Hofmansgave voksede
Bark-dækmos på Valnød og
Ask, ved Skellerup på ”Popu-
lus pyramidualis”, ved Bukke-

have Mølle på Bøg eller art af
Populus, ved Frøslev på Ask
og i Nystrup Klitplantage på
Alm. hyld.

I Nationalpark Thy er Bark-
dækmos fundet en enkelt gang
nær golfbanen i Nystrup Klit-
plantage (UTM-X 470260: Y
6319280) på Alm. hyld.

I Sverige er arten kendt fra 4
lokaliteter og i Norge fra 3, og
den er rødlistevurderet som
hhv. kritisk truet (CR) og mo-

derat truet (EN). Bark-dækmos
findes udenfor Norden fortrins-
vis i Vest- og Sydeuropa, med
store bestande på de britiske
øer og i Holland. I de tyske
delstater Schleswig-Holstein og
Niedersachsen er Bark-dæk-
mos vurderet som EN (”stark
gefährdet”). I Holland er Bark-
dækmos meget almindelig og
vidt udbredt.

Økologi
Bark-dækmos vokser på bar-
ken af løvtræer. Ifølge svenske
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Nærbillede af Bark-dækmos (Cryphaea heteromalla)

Bark-dækmos (Cryphaea hetero malla) på hyld.
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de 2 bestande. Bark-dækmos
vokser sammen med Alm.
spar telmos, Grøn køllemos,
Alm. furehætte, Alm.  kortkap -
sel, Alm. cypresmos, Bølget
krybstjerne, Alm. gaffelløv og
Smuk furehætte (Radula com-
planata, Zygodon virridissi-
mus, Orthotrichum affine,
Brachythecium rutabulum,
Hypnum cupressiforme, Plagi -
omnium undulatum, Metzge-
ria furcata og Orthotrichum
pulchellum). Den del af Ny -

strup Klitplantage, hvor fundet
er gjort, er en parcel med blan-
dede småløvtræer og buske,
dvs. meget Alm. hyld, og i
mindre grad Rød el og Hvid-
tjørn. Der er samtidig en del
opvækst af Sitka-gran og lidt
ældre fyrretræer. Der ligger ef-
ter nationalpark standard rela-
tivt meget dødt ved i bunden.
Karplantevegetationen er på
skovbunden domineret af
bregner. Samlet set virker om-
rådet med Bark-dækmos, som
om der er en relativt høj luft-
fugtughed en stor del af året.
Dette ses nok tydeligst ved, at
Bølget krybstjerne (Plagiomni-
um undulatum) vokser højt
op af stammerne. Den er nor-
malt en jordbunden art. På Na-
turstyrelsens skovkort er ste-
dets signatur ”El” plantet i 1920.

Trusler
Skovbrugsforanstaltninger og
tilgroning med gran eller andre
stærkt skyggende træer er de
mest umiddelbare trusler mod
Bark-dækmos. Der bør ikke fo-
retages renafdrift af beplant-
ninger rundt om parcellen. Der
er ikke mange træer, som kun-

Kort med angivelse af voksested for Bark-dækmos (Cryphaea heteromalla).

Hyld er meget vigtig for epifytter. Her en Hyld med Bark-Dækmos (Cryp haea
heteromalla) og andre epifytter

iagttagelser kan Bark-dækmos
tilsyneladende lide nærhed til
veje og/eller agerjord, da det
medfører en næringstilførelse.
Bark-dækmos findes ofte på
fristående træer, såsom allé træ -
er. I Sverige er de mest almin-
delige substrater bark af Pil,
Røn, Elm, Ask og Bøg, men
man kan nok tilføje Poppel og
Alm. hyld som egnede substra-
ter. De almindeligste følgearter
er flere arter af Furehætte (Stor,
Hårspidset, Kortstribet og Strå -
gul (Orthotrichum lyellii, O.
dia phanum, O. speciosum og
O. stramineum)), Krybende
silkemos (Homalothecium  se -
ri ceum) og Egernhale-buemos
(Leucodon sciuroides).

Lokalitetsbeskrivelse
På lokaliteten i Nystrup Klit-
plantage blev arten fundet på
to planter af Alm. hyld. Den
samlede bestand anslåes til ca.
1 dm². De 2 hyldetræer har en
diameter i brysthøjde på hhv. 5
og 10 cm. Den først opdagede
bestand vokser på en gren fra
en ældre hyldebusk, som er
ca. 20 cm i diameter i brysthøj-
de. Der er ca. 5 meter imellem



ne være egnede voksesteder i
nærheden, og spredningspo-
tentialet er derfor minimalt.
Desuden er den aktuelle be-
stand ganske lille, hvilket gør,
at der er en risiko for, at den
har vanskeligt ved at overleve
på sigt, på trods af, at der
iværksættes beskyttelsestiltag.

Forvaltning
Det eksisterende voksested
skal beskyttes, så forandringer
i miljøet undgås. Det betyder,
at graner og andre stærkt skyg-
gende træer skal holdes nede
omkring hyldetræerne, og at
der skal sikres en  aldersvaria -
tion i Alm. hyld. Det er dog
vigtigt at bibeholde den nuvæ -
rende beskyttelse af nåletræer
omkring voksestedet. Man kan
endvidere forsøge sig med at
plante mere løvtræ i området,
f.eks. langs vejene, hvis man
gerne vil give arten bedre
spredningsmuligheder. Det bør
være arter som Bævreasp, Ask,
Bøg og Spids-løn, som plantes.

Der bør etableres en løbende

overvågning, hvor man med
f.eks. 5 års mellemrum over-
våger bestanden samt efter-
søger arten på egnede træer i
området.

Skør tyndvinge
(Dicranum tau -
ricum (Sapjegin)
Synonym: Ortho dicranum
tau ri cum (Sapjegin)
 Smirnova)

Beskrivelse
Skør tyndvinge (Dicranum
tau ricum) er en topfrugtet
bladmos, der danner tætte,
grønne-gulgrønne, lave tuer.
Stænglen er få centimeter høj
og forneden filtet af rhizoider.
Bladene er opret åbne til op-
rette og stive, både tørre som
fugtige. Bladene kommer fra
en lancetformet basis og smal-
ner jævnt af i en lang, tynd,
skør spids, som ofte er bræk-
ket af. Spidserne kan f.eks. let
brækkes af ved at stryge en
våd finger hen over tuen. De
afbrækkede bladspidser funge-

rer som vegetativ formering.
Ribben er ca. 1/5 af bredden af
bladbasis og udløbende i spid-
sen. Cellerne er foroven kva-
dratiske til kort rektangulære,
tykvæggede og uden porer.
Forneden i bladet er de rektan-
gulære, uden eller med utyde-
lige porer. Skør tyndvinge dan-
ner kun meget sjældent spore-
huse.

Arten kan næppe forveksles
med nogle almindelige danske
arter, da der ikke er andre ar-
ter af Tyndvinge, som har bla-
de, der knækker over ved be-
røring. Skør tyndvinge kan dog
ligne Dicranum viride (Sull. &
Lesq.) Lind., som også vokser
på dødt ved og bark af løvtræ -
er. Dicranum viride er imidler-
tid ikke kendt fra Danmark,
men idet den findes i Nord-
tyskland (grænsen mellem
Meckelburg-Vorpommern og
Schleswig-Holstein) og Sydsve-
rige (Skåne), bør den eftersø -
ges i Danmark. For sikker ad-
skillelse af Skør tyndvinge og
D. viride skal man lave et tvær -
snit af et blad og se, om der er
stereideceller.
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Bark-dækmos (Cryphaea heteromalla) habitat i Nystrup Klitplantage. Eneste
kendte voksested i Danmark for arten!

Skør tyndvinge (Dicranum tauricum)
med afbrækkende, skøre bladspidser
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Status og udbredelse
Der er i herbariet ved Statens
Naturhistoriske Museum, Kø -
benhavn, 6 indsamlinger af
Skør tyndvinge, hvoraf de 3 er
fra Bornholm og resten fra Jyl-
land. I år 1900 er den indsam-
let af Jensen i Lindeballe Skov
ved Vejle, i 1977 er den ind-
samlet af T. Brandt-Pedersen
og B. Odgaard syd for Funder i
Søhøjlandet og senest indsam-
let i 1996 af S. Lægaard fra
 Moes  gaard Skov ved Aarhus.
Der findes også en del ubelag-
te fund, alle fra Sjælland. Se-
nest er arten blev fundet i 2013
af Jan Larsen ved Sømosen,
Gurre Vang, vest for Helsingør
og i 2014 af F. Ekkelund i
Charlottenlund ”Skov” (I.
Gold  berg, pers. comm.). Ar-
tens udbredelsesområde er
den tempererede del af Euro-
pa.

I Nationalpark Thy er Skør
tyndvinge fundet en enkelt
gang i den sydligste del af Lod-
bjerg Klitplantage (UTM-X:
457307, Y: 6297192).

Skør tyndvinge er rødlistet som

ikke truet (LC) i Norge, og den
er så almindelig i Sverige,
Tyskland og Holland, at den
ikke er truet.

Økologi
Skør tyndvinge vokser på bar-
ken af veterantræer i ældre
blandskove, gerne i områder
med høj relativ luftfugtighed.
Det kan for eksempel være i
nærheden af moser, vandløb,
søer og lignende. I Danmark

vokser den tilsyneladende sær -
ligt på Birk.

Lokalitetsbeskrivelse
På lokaliteten i Lodbjerg Klit-
plantage blev arten fundet på 2
birkestammer og et stykke af
en død gren. Den samlede be-
stand anslås til 2-3 dm². De 2
birketræer, Vorte-birk (Betula
pendula), har en diameter i
brysthøjde på ca. 30 cm. Den
del af Lodbjerg Klitplantage,
hvor fundet er gjort, er en par-
cel med blandede løvtræer,
dvs. Bøg, Alm. eg og Vorte-
birk med indslag af Lærk (La-
rix sp.) og en art af Thuja. Be-
voksningen er relativt åben, og
busklaget er præget af Hassel
og Glansbladet hæg. I urtela-
get kan man finde bl.a. Alm.
gedeblad, Brombær og Alm.
engelsød. Skovbunden er lette-
re kuperet og jorden sandet
(tilplantet klit). På Naturstyrel-
sens skovkort er stedets signa-
tur ”Eg” plantet i 2004.

Skør tyndvinge vokser sam-
men med Alm. cypresmos,
Alm. kløvtand og Forskellig-

Skør tyndvinge (Dicranum tauricum) vokser her epifytisk på barken af et
birketræ.

Kort med angivelse af voksested for Skør tyndvinge (Dicranum tauricum)



bladet kamsvøb (Hypnum cu-
pressiforme, Dicranum scopa-
rium og Chiloscyphus profun -
dus). På den døde gren, hvor
den blev fundet, voksede Skør
tyndvinge uden selskab.

Trusler
Skovbrugsforanstaltninger og
tilgroning med Gran og Bjerg-
fyr er de to mest umiddelbare
trusler mod Skør tyndvinge.
Desuden kan den massive
dræ  ning, der foregår i Lodbjerg
Klitplantage, være en mulig
væ sentlig trussel. Den aktuelle
kendte bestand er endvidere
ganske lille, hvilket gør, at der
er en risiko for, at den har van-
skeligt ved at overleve på sigt,
på trods af, at der iværksættes
beskyttelseshensyn.

Forvaltning
Det eksisterende voksested

bør beskyttes. Skør tyndvinge
trives i blandskov med høj re-
lativ luftfugtighed, og det er
derfor ikke usandsynligt, at et
ophør med dræning i Lodbjerg
Klitplantage kan fremme arten.
Hvis man ophører med dræ -
ningen, vil man sikkert kunne
bibeholde et relativt åbent og

varieret skovbillede, hvor Gran
og Fyr ikke ville blive domine-
rende. Man bør samtidig med
ophør af dræning overvåge,
om Skør tyndvinge er under
spredning i Danmark. I flere
europæiske lande, f.eks. Hol-
land og England, har arten de
seneste årtier spredt sig i stor
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Skør tyndvinge (Dicranum tauricum) på et stykke dødt ved. Mængden af dødt
ved er mange steder meget beskeden.

Levested for Skør tyndvinge
(Dicranum tauricum)

Levested for Skør tyndvinge (Dicranum tauricum). En lysåben bevoksning
med blandet løv og nål.
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stil, så den i disse lande ikke
længere er sjælden.

Såfremt man ikke ophører med
dræningen, bør man sikre en
åben skovstruktur med  birke -
træer i forskellige aldre og
stør relser.

Der bør etableres en løbende
overvågning, hvor man med
f.eks. 5 års mellemrum over-
våger bestanden, samt efter-
søger arten på egnede træer i
området.

Skygge-kalkmos
(Seligeria calcarea
(Hedw.) Brunch &
Schimp.)

Beskrivelse
Skygge-kalkmos (Seligeria cal-
carea) er en topfrugtet blad-
mos der danner ganske små
mørkegrønne skud, som vok-
ser enligt eller flere sammen i
grupper. Stænglen er kun ca. 1
mm høj, og bladene er tilsva-
rende korte. Bladene kommer
fra en oval basis og smalner

pe forveksles med andre dan-
ske mosser, men i vores  nabo -
lande findes flere arter af Kalk-
mos, som kan ligne temmelig
meget.

Status og udbredelse
Skygge-kalkmos er meget sjæl-
den i Danmark og har igen-
nem tiden kun været fundet
ved Møns Klint, Stevns Klint,
Fakse Kalkbrud, ved Konger-
slev, kalkskrænter ved Jam-
merbugt (Svinklovene) og
skrænten ved østbredden af
Blegsø i Hanstholm Reservatet.
Her blev den indsamlet første
gang af K. Hempel i 1954. Den
findes med sikkerhed stadig
ved Fakse, Stevns og Svinklo-
vene, da den indenfor de sene-
ste 10 år er set disse steder.
I Nationalpark Thy er Skygge-
kalkmos fundet over en længe-
re strækning på det kendte le-
vested ved østbredden af Bleg-
sø i Hanstholm Reservatet
(UTM-X: 476131, Y: 6324205).

Skygge-kalkmos er rødlistet
som moderat truet (EN) i Sveri-

Skygge-kalkmos (Seligeria calcarea) er få milimeter høj inklusiv sporehus. 
I venstre side ses toppen af en kuglepen. Arten findes på Blegsøskrænten

Kort med angivelse af voksested for Skygge-kalkmos (Seligeria calcarea) i
Nationalparken.

hurtigt til i en but spids. Skyg-
ge-kalkmos er samkønnet og
har ofte sporehuse. Sporehus-
stilken er 1-2 mm lang, temme-
lig tyk og stiv. Sporehuset er
ovalt til pæreformet og efter
sporespredning krukkeformet.

Skygge-kalkmos kendes på de
stive blade og dens lille størrel-
se. Skygge-kalkmos kan næp-



ge, mangler i Norge, ekstremt
sjælden i Schleswig-Holstein,
sårbar (VU) i Niedersachsen,
men ikke rødlistet i Tyskland
som helhed. Kalk-skyggemos
er vurderet som næsten truet
(NT) i Holland. Skygge-kalk-
mos er kandidat til den revide-
rede europæiske rødliste for
mosser (ECCB 2015).

Økologi
Mossen vokser på skyggede,
ofte fugtige blokke af  kalk -
sten/skrivekridt. Voksesteder-
ne er ofte meget stejle skræn-
ter-lodrette vægge/klinter.

Lokalitetsbeskrivelse
På sit voksested i Nationalpark
Thy vokser Skygge-kalkmos på
åben og eksponeret fast skrive-
kridt/kalksten ved østbredden
af Blegsø. Den samlede be-
stand er vanskelig at gøre op,
da den forekommer som
spred te planter på en større lo-
kalitet. Blegsøskrænten er me-
get stejl og eroderes af vind-
og bølgepåvirkning. Erosionen
medvirker til, at skrænten til
stadighed holdes rimeligt fri
for vegetation. Fra karplante-
vegetationen kan nævnes Hjer-
tegræs, Lav tidsel,  Bakke-tid sel,

Dunet vejbred og andre typi-
ske kalkelskere.

Skrænten har samlet set en
meget artsrig og værdifuld
 mos flora, se mere under bilag
2. Der er i projektet 1 prøvefelt
med Skygge-kalkmos, og der
er i denne flade noteret følgen-
de arter: Pseudoscleropodium
purum, Rytiadiadelphus
 squar rosus, Campothecium
lutescens, Fissidens taxifolius,
Plagiomnium undulatum,
Ctenidium molluscum,  Didy -

modon fallax, Hylocomnium
splendens, Campylium  chrys -
sophylum, Dicranella varia,
Eurhynchium hians og Lopho-
colea bidentata.

Trusler
Skygge-kalkmos er truet på sit
voksested af alt, der kan foran-
dre lokalmiljøet. Det vil, alt ta-
get i betragtning, mest sand-
synligt være, hvis der sker en
tilgroning, men dræning, bort-
gravning af skrænten og øget
færdsel er også potentielle
 trusler. Ved feltbesøgene er det
iagttaget, at der spreder sig Fyr
(Pinus) ud på skrænten.

Forvaltning
Man bør fortsat have en be-
stand af store græssere (f.eks.
kronhjorte) i området, da de
græsser på skrænten. Man bør
også fortsætte med at skære
evt. opvækst af træer ned.
Der bør etableres en overvåg-
ning af bestanden af Skygge-
kalkmos, da der er tale om en
art, som er truet i hele Europa.
Overvågningen bør hænge
sammen med en løbende vur-
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Skygge-kalkmos (Seligeria calcarea) er en lille, undseelig specialist på kalksten.

Blegsøskrænten ved bredden af Blegsø. I horisonten anes Hanstholm. Krondyr
har lavet stien på skrænten.
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dering af behovet for at ændre
på forvaltningen.

Pære-møgmos
(Splachnum
ampullaceum
Hedw.)
Beskrivelse
Pære-møgmos (Splachnum am  -
pullaceum) er en topfrugtet
bladmos, som danner tætte ko-
lonier af 1-3 cm høje skud.
Skuddene bærer omvendt æg -
formede, spidse blade, som
kan være meget tydeligt groft
tandede og har meget store,
mere eller mindre gennem-
skinnelige bladceller. Pære-
møgmos danner almindeligvis
sporehuse, som sidder på en
relativt lang og tynd, rød spo-
rehusstilk (seta). På overgan-
gen mellem sporehusstilk og
sporehus er halsen stærkt ud-
videt til en mere eller mindre
pæreformet apofyse. Sporerne
er gule og klæbrige.
Når pære-møgmos er med
spo rehuse, kan den vanskeligt
forveksles med andre danske
mosser. Den eneste anden
danske art af Møgmos, Rund-
bladet møgmos (Splachnum
vasculosum), har mere kugle-
formet apofyse og helrandede,
bredt ægformede blade. Violet
gulspore (Tetraplodon mnioi-
des) kan også vokse på møg,
men denne art har blade, hvor
bladspidsen er lang og smalt
tilspidset.

Status og udbredelse
I Danmark er Pære-møgmos
tidligere opfattet som forekom-
mende hist og her (Andersen
m.fl. 1976), men det forekom-
mer sandsynligt, at det næppe
er situationen i dag. Indenfor
de seneste 10 års tid er Pære-

møgmos kun fundet 3 steder, 2
i Jylland og 1 enkelt på Læsø.
Pære-møgmos’ udbredelse er
boreal-montan og cirkumpo-
lær. Det er sandsynligt, at
Pære-møgmos er uddød på
Sjælland og Fyn.

I Nationalpark Thy er Pære-
møgmos fundet i flere små,
spredte forekomster i Hanst-

holm Vildtreservat (UTM-X:
476460, Y: 6327240).
I Sverige og Norge er arten
rødlistet som ikke truet (LC). I
Holland er den rødlistevurde-
ret som forsvundet (RE) og i
Tyskland som moderat truet
(EN).

Økologi
Pære-møgmos vokser på klum-

Pære-møgmos (Splachnum ampulla ceum) i Hanstholm Reservatet.

Dyregødning med begyndende kolonisering af Pære-møgmos (Splachnum
ampullaceum)



per af møg fra planteædere i
vådt miljø, særligt hedemoser.
Den vokser både på hestemøg
og komøg.

Lokalitetsbeskrivelse
Pære-møgmos er fundet spredt
i et større område i den nordli-
ge del af Hanstholm Vildtreser-
vat. Området har karakter af
klitlavning, og både karplante-
og mosfloraen varierer en del.
Området er hestegræsset af en
større flok islandske heste,
som dog græsser rimeligt eks-
tensivt på grund af områdets
størrelse. Hestene sætter dog
deres tydelige præg på områ-
det, idet de er i stand til at ud -
øve et slid i en grad, der hol-
der områder helt åbne og fri
for karplantevegetation. Områ-
det er for eksempel gennem-
krydset af hestenes stier, og
det giver et stort udbud i små -
habitater i kombination med
de varierende fugtighedsfor-
hold. Man kan således flere
steder finde en meget artsrig
mosvegetation, domineret af
pionérarter. Se bilag 2 for en
mere uddybende beskrivelse

af klitlavningerne i Hanstholm
Reservatet.

Trusler
Trusselsbilledet kan være lidt
uklart, da Pære-møgmos har et
meget dynamisk og epheme-
ralt levested. Man kan dog for-
mode, at det er væsentligt, at
der er tilgængeligt møg i for-
skellige nedbrydningsklasser,
og at fugtighedsforholdene ik-
ke ændres i forhold til nuvæ -
rende. Det vil sige, at dræning

og grøftning, samt hjemtagning
af heste og kreaturer fra lokali-
teten vil være alvorlige trusler
mod arten.

Forvaltning
Man bør fortsætte med eksten-
siv afgræsning af klitlandska-
bet på lokaliteten. Såfremt man
ønsker en mere selvforvalten-
de natur uden husdyr, bør man
i en overgangsperiode sikre
sig, at det rette substrat vil væ -
re tilgængeligt.

Der bør etableres en løbende
overvågning, hvor man med
f.eks. 5 års mellemrum overvå -
ger bestanden i et antal perma-
nente prøvefelter samt eftersø -
ger arten i lignende habitater.

Træ-hårstjerne
(Syntrichia
laevipila Brid.)

Beskrivelse
Træ-hårstjerne (Syntrichia lae-
vipila) er en topfrugtet blad-
mos og danner op til 2 cm
høje, grønne-olivengrønne,
løse tuer. Bladene er tunge- til
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Kort med angivelse af voksested for Pære-møgmos (Splachnum ampullaceum)
i Nationalparken.

Træ-hårstjerne (Syntrichia laevipila) i fugtig tilstand på bark af Ær.
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spatelformede med en tydelig
indsnævring på midten, hvor-
ved bladene får en talje. Blad-
kanten er kun tilbagebøjet om-
kring bladets midte. Det er al-
mindeligt forekommende, at
Træ-hårstjerne danner spore-
huse. Sporehusene er cylindri-
ske, oprette, glatte og sidder
på en ca. 1,5 cm lang, rødlig
sporehusstilk. Der kan i sjæld-
ne tilfælde forekomme små
bladlignende ynglelegemer i
toppen af skuddet.

Det er mest oplagt at forveksle
træ-hårstjerne med Grøn hår -
stjerne (Syntrichia virescens
(De Not.) Ochyra), men Grøn
hårstjerne er noget mindre, har
kun tilbagebøjet bladrand for-
neden i bladet og har tydelige
tænder på den hyaline  hår -
spids. De 2 arter vokser de
samme steder, men Grøn hår -
stjerne er noget mere alminde-
lig end Træ-hårstjerne.

Træ-hårstjerne har tidligere
været opfattet som to arter, S.
laevipila og S. pagorum. Disse
opfattes nu som variation in-
denfor den samme art. Proble-
matikken er uddybet i bilag 3.

Status og udbredelse
I Danmark er Træ-hårstjerne
beskrevet som temmelig sjæl-
den (Andersen m.fl 1976), og i
det mindste i starten af 1900-
tallet havde den tilsyneladende
en sydvestlig udbredelse i
Danmark. Indenfor det seneste
tiår er den fundet 3 steder, 2 i
Jylland og et enkelt i Køben-
havn. Nærmeste kendte leve -
sted er Gl. Skjern, som ligger
mellem Randers og Viborg.
Frem til tredserne er den ind-
samlet cirka 20 gange i Jylland.
Artens udbredelse er submedi-
terran-subatlantisk.

I Nationalpark Thy er Træ-hår -
stjerne fundet en enkelt gang
ved Naturstyrelsens bygninger,
Søholtvej 6 (UTM-X: 474030,
Y: 6319471).

Træ-hårstjerne er rødlistet som
truet (EN) i Sverige, sårbar
(VU) i Norge, tilsyneladende

ikke rødlistevurderet i Tysk-
land, og ikke truet (LC) i Hol-
land.

Økologi
Træ-hårstjerne vokser epifytisk
på barken af løvtræer. Ifølge
svenske iagttagelser kan Træ-
hårstjerne tilsyneladende lide
nærhed til veje og/eller ager-

Træ-hårstjerne (Syntrichia laevipila) i denne form med talrige, bladlignende
ynglelegemer har tidligeret været opfattet som en selvstændig art, Syntrichia
pagorum.

Kort med angivelse af voksested for Træ-hårstjerne (Syntrichia laevipila).



jord, da det medfører en næ -
ringsstoftilførelse med  grus -
støv. Samtidig er den dog føl -
som overfor luftforurening
(Nationalnyckeln). Træ-hår -
stjerne findes ofte på fritståen-
de træer, såsom allétræer. I
Den danske Mosflora nævnes
det, at den skulle særligt fore-
komme på Pil og Poppel. På
de 3 andre kendte, nuværende
bestande vokser træ-hårstjerne
på Pil, Alm. hyld og Ask.

Lokalitetsbeskrivelse
På lokaliteten i Nationalpark
Thy blev Træ-hårstjerne fundet
på et veterantræ af Ahorn i
gårdspladsen ved Naturstyrel-
sens bygninger på Søholtvej.
Den samlede bestand er min-
dre end 1 dm². Ahorntræet har
en diameter i brysthøjde på ca.
110 cm. Miljøet omkring leve -
stedet kan beskrives som et
beskyttet parkmiljø med for-
skellige arter af store fritståen-
de træer, primært Bøg og
Ahorn.

Træ-hårstjerne voksede sam-
men med Krybende silkemos,
Mat bronzemos, Alm. gaffelløv
og Alm. cypresmos (Homalo -
thecium sericeum, Frullania
dilatata, Metzgeria furcata,
Hypnum cupressiforme). Læn-
gere oppe, ude på træets gre-
ne, vokser tilsyneladende flere
arter af Furehætte (Orthotri-
chum spp.).

Trusler
De største trusler mod  forekom -
sten er dels luftforurening, og
at værtstræet dør eller fældes.
Luftforurening vil primært væ -
re i form luftbåren kvælstof,
som kommer fra husdyrbrug.

Forvaltning
Man må sikre, at der er et stør -
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Stor Ær ved Naturstyrelse Thy. Store, gamle løvtræer er meget værdifulde for
epifytter.

øget forurening med luftbåren
kvælstof.

Der bør etableres en løbende
overvågning, hvor man med
f.eks. 5 års mellemrum over-
våger bestanden, samt efter-
søger arten på egnede træer i
området.

Tyges snoblad
(Tortella  glareicola
Christ.)

Beskrivelse
Tyges snoblad (Tortella glarei-

re antal løvtræer, primært Ask,
men også Poppel og Pil, i vari-
erende størrelse i området.
Man kan sagtens anvende en
praksis, hvor udvalgte træer
med mellemrum stynes. Det
skal samtidig sikres, at disse
udvalgte træer er fritstående,
men samtidig ikke direkte
 vind eksponeret. Området om-
kring Naturstyrelsens ejendom
kan af hensyn til Træ-hårstjer-
ne passende omdannes til et
mere parkagtigt landskab.
Ved miljøgodkendelse af hus-
dyrbrug i området bør det sik-
res, at der ikke forekommer
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cola) er en topfrugtet bladmos,
der danner 0,5-1,5 cm høje
gulgrønne-delvist brunagtige
tuer. De øverste blade på
stænglen er noget større end
de nedre. Bladkanten er flad
ved bladbasis og indadbøjet
mod bladspidsen. Bladspidsen
kan være helt bådformet med
en nerve, der er kort udløben-
de eller ender i selve spidsen.
Bladene er i tør tilstand stærkt
krusede. Bladribben er på
oversiden af bladet dækket af
runde, papilløse celler.

Tyges snoblad kan ikke adskil-
les i felten fra Sortgrøn snoblad
(T. flavovirens). Mikroskopisk
kan den adskilles fra Sortgrøn
snoblad ved, at Tyges snoblad
har bladceller på 10-14 µm
modsat Sortgrøn snoblads 8-10
µm. Se i øvrigt beskrivelsen af
Gul snoblad (næste afsnit) for,
hvordan man kan adskille Ty-
ges snoblad fra Gul snoblad.

Status og udbredelse
Der er ikke helt konsensus
om, hvorvidt Tyges snoblad
skal behandles som en varietet

af Sortgrøn snoblad (dvs. som
Tortella flavovirens var. glarei-
cola (Christ.), Crundw. & Ny-
holm) (Hedenäs m.fl. 2008) el-
ler en selvstændig art (Tortella
glareicola (Christ.) (Andersen
m.fl. 1976). Ifølge oplysninger
(ECCB 2015) er der bekræftede
oplysninger om forekomst af
Tyges snoblad fra Sverige,

Storbritannien, Cypern, Frank-
rig, Portugal og Spanien. Tyges
snoblad har formentlig en sub -
mediterran-subatlantisk udbre-
delse i Europa. Der mangler en
del, før dette taxons status kan
endeligt fastslås.

Tyges snoblad er beskrevet
som ny art af Tyge Christensen
i 1959 (Christensen 1959) på
basis af materiale indsamlet
ved Bulbjerg den 30. decem-
ber 1957. Det beskrives, at Ty-
ges snoblad er hyppig i Nord-
vestjyllands kalkegne. I Den
danske Bladmosflora (Ander-
sen et al. 1976) er arten be-
skrevet som meget sjælden. Ar-
ten er gennem tiden indsamlet
ved Ranum, Himmerland, om-
kring Skallerup/Kærsgård og
flere steder i Thy-Hanherred.
Der foreligger ikke oplysnin-
ger om nyere danske fund af
arten.

I Nationalpark Thy er Tyges
snoblad fundet umiddelbart
syd for Hanstholm i to delbe-

Parklignende miljø ved Naturstyrelsen Thy, nord for Vandet Sø

Bladene på Tyges snoblad (Tortella glareicola) er stærkt krusede i tør tilstand.
Det ser man i øverste højre hjørne.



stande med en lille kilometer
imellem (UTM-X: 476015, Y:
6329575 og X: 475245, Y:
6330173).
Tyges snoblad er ikke rødliste-
vurderet i nabolandene eller
andre steder i Europa.

Økologi
Tyges snoblad vokser i de
nordvestjyske kalkegne, hvor
den findes på eksponeret, tør,
gruset og kalkholdig jord. Ar-
ten findes kystnært og ofte på
klipper.

Lokalitetsbeskrivelse
Tyges snoblad er fundet i to
delbestande i Nationalpark
Thy. Den samlede bestand er
ca. 0,5 x 0,5 m. Den ene delbe-
stand er koncentreret om  vej -
skrænterne langs Kystvejen,
hvor den gennemskærer  Hanst -
holmskrænten. Skrænten er
eksponeret mod syd og består
af groft, kalkrigt grus. Karplan-
tevegetationen er meget åben
og lav og domineres af varme-
elskende arter såsom Bidende
stenurt.

Den anden delbestand findes i

forbindelse med, hvad der kan
være en gammel kalkgrav eller
lignende. Stedet virker forstyr-
ret og påvirket af råstofindvin-
ding eller lignende. Jordbunds-
forholdene minder meget om
forholdene ved vejskrænten,
men er dog mindre skrånende.
Eksponeringen mod syd igen
sydlig, i det mindste delvist.
Fra bladmosfloraen skal næv-
nes (Syntrichia ruralis, Cerato-
don purpureus, Didymodon
fallax, Bryum dichotomum,
Brachythecium rutabulum og
Hypnum cupressiforme var. la-
cunosum), som alle findes in-

denfor samme 5 m-cirkel som
Tyges Snoblad.

Trusler
De mest oplagte trusler er til-
groning og manglende forstyr-
relse. For den vestlige delbe-
stand er truslen fra tilgroning
meget present, da Havtorn og
Rynket rose er ved at sprede
sig ind over bestanden af Ty-
ges snoblad.

Tyges snoblad kan sikkert tri-
ves udmærket med moderat
forstyrrelse, men man bør und-
gå at forstyrre jordbunden i
væsentlig grad ved færdsel el-
ler anlægsarbejder.
Det er usikkert, om Tyges sno -
blad kan være truet af saltning
eller lignende ved sit vokse -
sted på vejskrænten.

Forvaltning
Voksestederne skal beskyttes.
Det er usikkert, om nogen af
de to delbestande i dag nyder
en egentlig voksestedsbeskyt-
telse.

Det er samtidig af stor vigtig-
hed, at man straks får foretaget
en rydning af Havtorn og ryn-
ket rose i området, hvor den
vestlige delbestand findes. Der
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Tyges snoblad (Tortella glareicola) vokser på kalkholdig grus lige syd for
Hanstholm.

Forekomst af Tyges snoblad (Tortella glareicola) i nationalparken.
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bør i den forbindelse ikke ef-
terlades flis eller større mæng-
der grene og kviste, da en
mindre bunke flis vil kunne
udrydde arten fra voksestedet.
Det ville være mest hensigts-
mæssigt at skære havtornen
ned og fjerne den fra området
manuelt.

Der forekommer ikke umiddel-
bart andre egnede levesteder
for Tyges snoblad i national-

parken, men rundt langs ky-
sten mod nord og øst er der
flere steder, som virker egne-
de. Man bør derfor nok satse
på, at egnede voksesteder skal
findes udenfor nationalparken.
Der bør etableres en løbende
overvågning, hvor man med
f.eks. 5 års mellemrum over-
våger de to delbestande, samt
eftersøger artenpå egnede le-
vesteder umiddelbart udenfor
nationalparken.

Gul snoblad
(Tortella inclinata
(Hedw.) Limpr.)

Beskrivelse
Gul snoblad (Tortella inclina-
ta) er en topfrugtet bladmos,
som danner grønligbrune til
brungule puder. Stænglerne er
0,5-2 cm høje. Bladene har
samme størrelse fra basis til
stængelens spids. Bladene er
3-4 mm, oprette, tætsiddende
og lancet- til linjeformede og
hurtigt afsmalnende i en kort
spids. Nerven er udløbende.
Bladranden er mere eller min-
dre indadbøjet, særligt mod
spidsen. Bladene er i tør til-
stand stærkt krusede. Bladrib-
ben har på oversiden aflange,
glatte celler.

Gul snoblad kan let forveksles
med Sortgrøn snoblad (T. fla-
vovirens) og Tyges snoblad (T.
glareicola). Sortgrøn snoblad
og Tyges snoblad kan kun ad-
skilles mikroskopisk. Gul sno -
blad kan vokse i samme habi-
tat som Sortgrøn/Tyges sno -
blad og adskiller sig fra disse
to ved, at bladene er mere tæt-
siddende, og at de ikke bliver
større mod skudspidsen. Gul
snoblad skal også ofte være
mere gullig end de to andre.

Status og udbredelse
Gul snoblad er meget sjælden i
Danmark (Andersen m.fl.
1976). Det seneste kendte, tid-
ligere fund er fra Bryologkred-
sens ekskursion til Hanstholm
Reservatet, hvor den er angivet
fra Blegsø Skrænten 6. oktober
2007.

I Nationalpark Thy er Gul sno -
blad fundet ved Tormål i den
østligste del af Hanstholm Vildt-

Tyges snoblad (Tortella glareicola) vokser 2 steder lige ved Hanstholm.
Det ene sted lige ved en sti.



 reservat (UTM-X: 477229, Y:
6324083). Det er usikkert, om
der er tale om den samme po-
pulation, som er kendt fra Bry-
ologkredsens ekskursion i ok-
tober 2007. Gul snoblad fore-
kommer cirkumpolært i tem-
pererede egne.

Gul snoblad forekommer både
i Sverige og Norge, hvor den
dog ikke er truet. I Tyskland er
Gul snoblad angivet som ikke
truet (LC) og i Holland som
næsten truet (NT).

Økologi
Gul snoblad vokser på veldræ -
net, kalkholdig og sandet jord.
Jorden må gerne være moderat
forstyrret og eksponeret. Gul
snoblad kan for eksempel vok-
se langs veje og stier.

Lokalitetsbeskrivelse
Gul snoblad er i Nationalpark
Thy fundet på en sandet skov -
vej på grænsen mellem Tved
Klitplantage og Tormål. Den
samlede bestand udgør ca. 1
dm2 og findes over en stræk -
ning på ca. 20 m. Vejen ligger
langs et nordvest-sydøstgående
skovbryn. Karplantefloraen er
lav og åben, og sammen med
Gul snoblad vokser mosserne
Alm cypresmos, art af  cypre -
mos, der ikke har dansk navn,
Dværg-bryum, Hulbladet fedt-
mos, Variabel kalktuemos, art
af Bryum og Alm. etagemos
(Hypnum cupressiforme, Hyp-
num cupressiforme var. lacu-
nosum, Bryum dichotcomum,
Pseudoscleropodium purum,
Didymodon fallax, Bryum sp.
og Hylocomnium splendens).

Trusler
Den primære trussel er afledt
af eventuelle skovbrugsforan-
staltninger. Voksestedet er på

den ene side følsomt overfor
meget færdsel, og på den an-
den skal der et vist slid til for
at holde vegetationen åben og
jordbunden eksponeret, da til-
groning også på sigt kan være
en trussel. Man bør ved færd-
sel med skovningsmaskiner og
lignende for eksempel være
opmærksom på slid.

Forvaltning
Voksestedet for Gul snoblad
skal beskyttes, og det skal sik-

res, at færdsel på skovvejen ik-
ke ødelægger Gul snoblads
voksested ved at opretholde
nuværende slitageniveau.

Man kan endvidere sikre spred-
 ningsmuligheder ved at foreta-
ge mindre afskrab af førne og
vegetation i området, hvor
jordbunds- og fugtighedsfor-
hold virker passende.

Der bør etableres en løbende
overvågning, hvor man med
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Gul snoblad (Tortella inclinata) kruser stærkt i tør tilstand.

Gul snoblad (Tortella inclinata) vokser på sandet skovvej ved Tved Klit -
plantage.
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f.eks. 5 års mellemrum over-
våger bestanden, samt efter-
søger arten på egnede  skov -
veje og lignende i området. I
forbindelse med etablering af
nye levesteder ved afskrab bør
man overvåge mossernes kolo-
nisering af habitaten.

Stor låddenhætte
(Ulota phyllantha
Brid.)

Beskrivelse
Stor låddenhætte (Ulota phyl-
lantha) danner bleggrønne,
åbne puder med 1-3,5 cm lan-
ge skud, som er mørke ved ba-
sis. Bladene er 2,5-2,5 mm lan-
ge og rette, når de er våde,
men stærkt krusede i tør til-
stand. Bladnerven er udløben-
de, og fra dennes spids dannes
kølleformede, brune ynglele-

gemer, som fungerer som ve-
getativ formering. Sporehuse
dannes kun meget sjældent.

Stor låddenhætte er meget ka-
rakteristisk, når den er  fuld -
stændig udviklet og kan næp-
pe forveksles med andre dan-
ske arter. Der er ikke andre ar-
ter af Låddenhætte, som dan-
ner ynglelegemer. Furehætter
(Orthotrichum), som overfla-
disk kan ligne Låddenhætte,
har aldrig lige så krusede bla-
de. Brod-smaltand (Leptodon-
tium gemmascens) danner
ynglelegemer ved bladspidser,
men dens skud er ikke mere
end 1 cm lange, og bladene er
groft tandede. Kugle-filtmos
(Aulacomnium androgynum)
har ynglelegemer for enden af
en stilk, som stikker op over
de øverste blade.

Status og udbredelse
I Den danske Mosflora (1976)
er Stor låddenhætte angivet
som forekommende hist og
her. Indenfor det seneste tiår

Man skal have snuden i jorden for at
få gode billeder af Gul snoblad
(Tortella inclinata).Habitaten for Gul snoblad (Tortella inclinata)

Voksested for Gul snoblad (Tortella inclinata) i nationalparken.



er arten klart mest fundet i den
vestlige del af Danmark, og
der foreligger kun oplysninger
om et enkelt fund øst for Lille-
bælt (fugleognatur.dk). De fle-
ste fund er gjort i den centrale
del af Jylland og hænger tyde-
ligvis sammen med en enkelt
bryologs indsats (Hans  Øll -
gaard). På Fugle og Natur be-
skrives Stor låddenhætte som
relativt sjælden, men det kan
virke lidt usikkert, hvad den
reelle hyppighed i Danmark
er. Tidligere (Jensen 1923) har
man opfattet Stor låddenhætte
som en art, der ofte forekom i
nærheden af kysten. Artens
udbredelse er oceanisk med
hovedforekomst i det boreal-
montane.

I Nationalpark Thy er Stor låd-
denhætte fundet i 18 prøvefel-
ter, som alle på nær ét felt er
domineret af løvtræer. Stor låd-
denhætte er endvidere regi-
streret i alle plantager i natio-
nalparken.

Stor låddenhætte er ikke rødli-
stet i vores nabolande, hvor
den forekommer langs kysten i
Sverige og Norge samt i det
nordvestlige Tyskland og Hol-
land.

Økologi
Stor låddenhætte vokser i Dan-
mark mest epifytisk på barken
af løvtræer. Det betyder tilsy-
neladende mindre, om træerne
står i plantage, skov eller ha-
ver/parker. Stor låddenhætte
kan også træffes på sten, sær -
ligt ved kysterne. Der forelig-
ger dog ikke nyere danske
fund af Stor låddenhætte fra
kystlokaliteter.

Lokalitetsbeskrivelse
Stor låddenhætte er registreret

på en række lokaliteter i Natio-
nalpark Thy og er en af de
mest almindelige epifytiske
topfrugtede bladmosser i  na -
tio nalparken. Der er en klar
overvægt i forekomster på
bark af løvtræer, måske er den
særlig trofast i forhold til at
vokse på bark af Eg. Værts træ -
erne kan forekomme både i
skovbryn, plantager, krat og
haver/parker. Stor låddenhætte
er samtidig fundet i varierende
størrelse, og det er et oplagt
tegn på, at der etableres nye
individer. Stor låddenhætte er
registreret på både smågrene,
større grene og stammer.

Trusler
Stor låddenhætte er ikke truet i
Nationalpark Thy.

Forvaltning
Stor låddenhætte er muligvis
under spredning i Danmark.
Det kan i så fald hænge sam-
men med klimaforandringer og
forbedret luftkvalitet. Det kræ -
ver dog en grundigere udred-
ning, end hvad der ligger in-
denfor rammerne af dette pro-
jekt.

Stor låddenhætte er en letgen-
kendelig og ikonisk art, og
hvis man skal pege på en en-
kelt art, som kunne symbolise-
re Nationalpark Thy, så kunne
det netop være Stor lådden-
hætte. Der er samtidig et op-
lagt formidlingspotentiale til-
knyttet Stor låddenhætte. Det
knytter sig blandt andet til, at
mere naturvenlig skovdrift,
dvs. udskiftning af nåletræskul-
turer med løvtræer i mere na-
turlige bevoksninger, ophør af
dræning m.v., vil fremme ar-
ten, samt at Stor låddenhætte
er meget knyttet til det oceani-
ske klima, ligesom klitheden.
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Stor låddenhætte (Ulota phyllantha) med sine karakteristiske brune
ynglelegemer fra skudspidsen.



Naturtype Data/korttema/GIS Kommentar til udlægningen  Totalt omfang af naturtypen 
af punkterne. i nationalparken

(Total areal eller længde)

Strandeng (1330) DEVANO Kun polygoner hvor naturtypen 353 ha
udgør mere end 50%

Hvid klit (2120) DEVANO Kun polygoner hvor naturtypen 83 ha
udgør mere end 50%

Grå-/grønklit (2130) DEVANO Kun polygoner hvor naturtypen 1362 ha
udgør mere end 50%

Klithede (2140) DEVANO Kun polygoner hvor naturtypen 4824 ha
udgør mere end 50%

Klitlavninger (2190) DEVANO Kun polygoner hvor naturtypen 1517 ha
udgør mere end 50%

Kalkoverdrev (6210) DEVANO Kun polygoner hvor naturtypen 41 ha
udgør mere end 50%

Surt overdrev (6230) DEVANO Kun polygoner hvor naturtypen 26 ha
udgør mere end 50%

Hængesæk (7140) DEVANO Kun polygoner hvor naturtypen 9 ha
udgør mere end 50%

Rigkær (7230) DEVANO Kun polygoner hvor naturtypen 19 ha
udgør mere end 50%

Søer og vandhuller Skovkort 764 ha
Aske-/ellesump Skovkort og DEVANO Potentielle arealer 10 ha
Bøgeskov Skovkort 374 ha
Birkeskov Skovkort og DEVANO 88 ha
Egeskov Skovkort 530 ha
Nåleplantage Skovkort 6.327ha
Ager Skovkort 146 ha
Vejkanter FOT veje og stier sti 105 km

Og vej 580 km
Eng (§3) udenfor Beskyttede Naturtyper 370 ha
habitatnatur
Vandløb og grøfter FOT vandløb Alle vandløb, som ikke er rørlagte 384 km

eller forløber gennem en sø
Mose (§3) udenfor habitatnatur Beskyttede Naturtyper 287 ha
Andre typer Punkter udlagt stratificeret i felten

Tabel 

Data fra nedenstående datasæt
er anvendt til udpegning af na-
turtyper og prøvefelter:

1. DEVANO-kortlægning fra
2010-2011 downloadet fra
Kortforsyningen, tabelnavn

Bilag 4: Anvendte kortbilag
np2b2013naturtyper2010_20
11.tab = ”DEVANO” i
tabellen. Dette giver
naturtypedata fra de
kortlagte Natura 2000-
områder.
Udlægning af punkter i de

DEVANO-kortlagte habitat -
typer er foretaget ved, at
alle forekomster med en
andel af naturtypen på over
50% er udvalgt, og herefter
er der udlagt tilfældige
punkter indenfor disse. Der
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er kortlagt rigtig mange
mosaikfore kom ster i
nationalparken, og den ne
fremgangsmåde er valgt for
at øge sandsynligheden for
at ramme den ønskede
type.

2. Paragraf 3 beskyttede na -
turtyper er downloadet fra
ArealInformation, tabelnavn
bes_naturtyper =
”Beskyttede naturtyper” i
tabellen.
Der er ikke på forhånd
udlagt punkter i disse
naturtyper, men i felten

viste nogle punk ter sig, at
være disse typer.

3. Skovkort med anvendelses -
koder udleveret af
Na tur  sty rel sen, tabelnavn
Litrapoly_NP_00.tab =
”Skovkort” i tabellen.
De enkelte skovtyper er ud -
valgt på baggrund af
anven delseskoder i tabellen,
og der er udlagt tilfældige
punkter i de enkelte
skovtyper hhv. ask/el, birk,
bøg, eg og nåleplantage.

4. Vandløbsmidter downloadet
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fra Kortforsyningen, tabel -
navn
VANDLOEBS MIDTE.tab =
”FOT vandløb” i tabellen.

5. Vejmidter downloadet fra
Kortforsyningen, tabelnavn
VEJMIDTE.tab = ”FOT veje
og stier” i tabellen.
Udlægning af punkter langs
veje og vandløb er foretaget
ved at udlægge tilfældige
punk ter indenfor
nationalparkgrænsen, som
herefter er flyttet til
nærmeste vej/vandløb
(vinkelret projektion).



Bilag 5: Feltskema anvendt til registrering af arter i prøvefelter.  
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Bilag 7: Samlet artsliste for 
mosser i Nationalpark Thy
Artsnavne følger ”Allearter.dk”. Fundtidspunkt = 2014 er fundet i dette projekt. 

Latinsk artsnavn

Amblystegium serpens
Andreaea rupestris
Aneura pinguis
Archidium alternifolium
Atrichum tenellum
Atrichum undulatum
Aulacomnium androgynum
Aulacomnium palustre
Barbilophozia rubescens [mangler i Allearter]
Barbula convoluta
Barbula unguiculata
Bartramia ithyphylla
Blasia pusilla
Brachytheciastrum velutinum
Brachythecium albicans
Brachythecium mildeanum
Brachythecium rivulare
Brachythecium rutabulum
Brachythecium salebrosum
Bryoerythrophyllum recurvirostrum
Bryum algovicum
Bryum argenteum
Bryum caespiticium
Bryum capillare
Bryum dichotomum
Bryum moravicum
Bryum pallens
Bryum pseudotriquetrum
Bryum rubens
Bryum ruderale
Calliergon cordifolium
Calliergon giganteum
Calliergonella cuspidata
Calypogeia fissa
Calypogeia muelleriana
Campyliadelphus chrysophyllus

Dansk artsnavn

Almindelig krybmos
Lille sortmos
Tyk nerveløs
Stor sporemos
Lille katrinemos
Bølget katrinemos
Kugle-filtmos
Almindelig filtmos
Flerfligmos-art (B. rubescens)
Violet snohår
Almindelig skægtand
Blågrøn kuglekapsel
Ager-prikløv
Fløjls-kortkapsel
Hvidlig kortkapsel
Kær-kortkapsel
Væld-kortkapsel
Almindelig kortkapsel
Skov-kortkapsel
Rød gammelblad
Ribbe-bryum
Sølv-bryum
Tue-bryum
Hårspidset bryum
Dværg-bryum
Bark-bryum
Blegrød bryum
Nedløbende bryum
Mark-bryum
Ruderat-bryum
Almindelig skebladsmos
Stor skebladsmos
Spids spydmos
Tvespidset sækmos
Almindelig sækmos
Tør guldstjernemos

Fund-
tidspunkt

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Før 2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
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Campylium stellatum
Campylophyllum calcareum
Campylopus flexuosus
Campylopus fragilis
Campylopus introflexus
Campylopus pyriformis
Cephalozia bicuspidata var. cuspidata
Cephalozia connivens var. connivens
Cephalozia lunulifolia
Cephalozia macrostachya
Cephalozia pleniceps
Cephaloziella divaricata
Cephaloziella elachista
Cephaloziella hampeana
Cephaloziella rubella
Cephaloziella spinigera
Cephaloziella stellulifera
Ceratodon purpureus
Chiloscyphus coadunatus
Chiloscyphus pallescens
Chiloscyphus polyanthos
Chiloscyphus profundus
Cirriphyllum piliferum
Cladopodiella fluitans
Cladopodiella francisci
Climacium dendroides
Conocephalum salebrosum
Cratoneuron filicinum
Cryphaea heteromalla
Ctenidium molluscum
Dicranella cerviculata
Dicranella heteromalla
Dicranella schreberiana
Dicranella staphylina
Dicranella varia
Dicranoweisia cirrata
Dicranum majus
Dicranum montanum
Dicranum polysetum
Dicranum scoparium
Dicranum tauricum
Didymodon fallax
Didymodon insulanus

Almindelig guldstjernemos
Kalk-guldstjernemos
Filtet bredribbe
Skør bredribbe
Stjerne-bredribbe
Almindelig bredribbe
Tvespidset kantbæger
Flad kantbæger
Kær-kantbæger
Mose-kantbæger
Flagel-kantbæger
Dværgtråd-art (mørk/ru)
Liden dværgtråd
Udspærret dværgtråd
Rødlig dværgtråd
Fåtandet dværgtråd
Stjerne-dværgtråd
Rød horntand
Sylspidset kamsvøb
Bleg læbemund
Almindelig læbemund
Forskelligbladet kamsvøb
Almindelig penselmos
Tørve-vævmos
Sand-vævmos
Stor engkost
Ru krokodillemos
Grøn eremitmos
Bark-dækmos
Kalk-blødmos
Mose-fløjlsmos
Almindelig fløjlsmos
Krum skævkapsel
Rødknoldet skævkapsel
Stivbladet skævkapsel
Almindelig krøltuemos
Stor kløvtand
Tæt tyndvinge
Bølgetbladet kløvtand
Almindelig kløvtand
Skør tyndvinge
Variabel kalktuemos
Kalktuemos-art (D. insulanus)

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Før 2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
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Didymodon tophaceus
Didymodon vinealis
Diplophyllum albicans
Ditrichum cylindricum
Ditrichum flexicaule
Ditrichum heteromallum
Drepanocladus aduncus
Drepanocladus polygamus
Encalypta streptocarpa
Encalypta vulgaris
Entosthodon fascicularis
Ephemerum serratum
Eurhynchium striatum
Fissidens adianthoides
Fissidens bryoides
Fissidens dubius
Fissidens taxifolius
Fontinalis antipyretica
Fossombronia foveolata
Fossombronia wondraczekii
Frullania dilatata
Frullania tamarisci
Funaria hygrometrica
Grimmia pulvinata
Grimmia trichophylla
Gymnocolea inflata
Hedwigia ciliata
Hennediella heimii
Herzogiella seligeri
Homalothecium lutescens
Homalothecium sericeum
Hygroamblystegium varium
Hylocomium splendens
Hypnum andoi
Hypnum cupressiforme
Hypnum cupressiforme var. lacunosum

Hypnum jutlandicum
Isothecium alopecuroides
Isothecium myosuroides
Jungermannia gracillima
Kindbergia praelonga
Kurzia pauciflora

Papilløs kalktuemos
Rødgul kalktuemos
Stribet dobbeltblad
Udspærret hårtand
Kalk-hårtand
Ensidig hårtand
Kær-seglmos
Kyst-guldstjernemos
Stor klokkehætte
Almindelig klokkehætte
Knippe-skjultand
Takket døgnmos
Stribet næbmos
Kær-rademos
Top-rademos
Tør rademos
Taksbladet rademos
Stor kildemos
Netsporet klokkesvøb
Mark-klokkesvøb
Mat bronzemos
Glinsende bronzemos
Almindelig snobørste
Pude-gråmos
Glathåret gråmos
Opblæst blæremos
Hvidspidset hedwigia
Salt-bægermos
Stub-pølsekapsel
Gul krumkapsel
Krybende silkemos
Bugtet krybmos
Almindelig etagemos
Vortet cypresmos
Almindelig cypresmos
Almindelig cypresmos-varietet
(var. lacunosum)

Hede-cypresmos
Stor stammemos
Slank stammemos
Vinget rørmund
Forskelligbladet vortetand
Mose-dværghånd

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2014
2014
2014
2014
2014

Før 2014
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Lepidozia reptans
Leptobryum pyriforme
Leptodictyum riparium
Leskea polycarpa
Lophozia attenuata
Lophozia badensis
Lophozia barbata
Lophozia bicrenata
Lophozia capitata
Lophozia excisa
Lophozia floerkei
Lophozia hatcheri
Lophozia incisa
Lophozia kunzeana
Lophozia ventricosa
Lophozia wenzelii
Marchantia latifolia
Metzgeria fruticulosa
Metzgeria furcata
Mnium hornum
Nardia scalaris
Nowellia curvifolia
Odontoschisma elongatum
Orthodontium lineare
Orthotrichum affine
Orthotrichum anomalum
Orthotrichum diaphanum
Orthotrichum lyellii
Orthotrichum pulchellum
Orthotrichum pumilum
Orthotrichum rupestre
Orthotrichum stramineum
Orthotrichum striatum
Orthotrichum tenellum
Oxyrrhynchium hians
Oxyrrhynchium schleicheri
Oxyrrhynchium speciosum
Pellia endiviifolia
Pellia epiphylla ssp. epiphylla
Pellia neesiana
Phascum cuspidatum
Philonotis arnellii
Philonotis fontana

Krybende fingermos
Almindelig pæremos
Stor pytmos
Mat lærkemos
Tynd flerfligmos
Liden rørbæger
Skægget flerfligmos
Sand-foldbæger
Rød foldbæger
Tandet foldbæger
Kortfliget flerfligmos
Spidsfliget flerfligmos
Kruset foldbæger
Tofliget flerfligmos
Foldbæger-art (grønkornet/smalbladet)
Skeblad-foldbæger
Almindelig lungemos
Blågrøn gaffelløv
Almindelig gaffelløv
Brunfiltet stjernemos
Tæt kappesvøb
Krumbladet stødmos
Forlænget flagelmos
Smalbladet plysmos
Almindelig furehætte
Mørk furehætte
Hårspidset furehætte
Stor furehætte
Smuk furehætte
Dværg-furehætte
Sten-furehætte
Strågul furehætte
Glatkapslet furehætte
Lille furehætte
Ler-vortetand
Vredet vortetand
Stor vortetand
Fliget ribbeløv
Enbo ribbeløv
Tvebo ribbeløv
Tilspidset dværgmos
Arnells vandtuemos
Kilde-vandtuemos

2014
2014
2014
2014

Før 2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Før 2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
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Physcomitrium pyriforme
Plagiochila asplenioides ssp. asplenoides
Plagiochila asplenioides ssp. porelloides
Plagiomnium affine
Plagiomnium ellipticum
Plagiomnium rostratum
Plagiomnium undulatum
Plagiothecium cavifolium
Plagiothecium denticulatum
Plagiothecium laetum
Plagiothecium nemorale
Plagiothecium succulentum
Plagiothecium undulatum
Pleurozium schreberi
Pogonatum aloides
Pohlia annotina
Pohlia bulbifera
Pohlia camptotrachela
Pohlia lescuriana
Pohlia melanodon
Pohlia nutans
Pohlia wahlenbergii
Polytrichastrum formosum
Polytrichastrum longisetum
Polytrichum commune
Polytrichum commune var. perigoniale

Polytrichum juniperinum
Polytrichum piliferum
Protobryum bryoides
Pseudephemerum nitidum
Pseudocrossidium hornschuchianum
Pseudoscleropodium purum
Pseudotaxiphyllum elegans
Ptilidium ciliare
Ptilidium pulcherrimum
Ptilium crista-castrensis
Racomitrium elongatum
Racomitrium fasciculare
Racomitrium heterostichum
Radula complanata ssp. complanata
Rhizomnium punctatum
Rhodobryum roseum

Almindelig pærekapsel
Radeløv-hindeblad
Liden hindeblad
Fælled-krybstjerne
Mose-krybstjerne
Næb-krybstjerne
Bølget krybstjerne
Hulbladet tæppemos
Almindelig tæppemos
Retkapslet tæppemos
Lund-tæppemos
Gylden tæppemos
Bølget tæppemos
Trind fyrremos
Smal urnekapsel
Blød nikkemos
Gulkuglet nikkemos
Fin nikkemos
Mørk nikkemos
Spæd voksmos
Almindelig nikkemos
Lysegrøn voksmos
Skov-jomfrukapsel
Mose-jomfrukapsel
Almindelig jomfruhår
Almindelig jomfruhår-varietet
(var. perigoniale)

Ene-jomfruhår
Hårspidset jomfruhår
Lukket bægermos
Jord-nøgenmos
Spids rullerand
Hulbladet fedtmos
Skinnende ynglegren
Almindelig frynsemos
Stub-frynsemos
Fjer-kammos
Lang børstemos
Knippe-børstemos
Sten-børstemos
Almindelig spartelmos
Almindelig bredblad
Stor rosetmos

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
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Rhynchostegium confertum
Rhytidiadelphus loreus
Rhytidiadelphus squarrosus
Rhytidiadelphus triquetrus
Riccardia chamedryfolia var. chamedryfolia
Riccardia incurvata
Riccia canaliculata
Riccia glauca
Riccia huebeneriana
Riccia sorocarpa
Sanionia uncinata
Scapania aspera
Scapania compacta
Scapania gracilis
Scapania irrigua
Scapania nemorosa
Scapania paludicola
Scapania scandica
Schistidium apocarpum
Schistidium crassipilum
Sciuro-hypnum populeum
Scorpidium cossonii
Scorpidium scorpioides
Seligeria calcarea
Sphagnum auriculatum
Sphagnum capillifolium
Sphagnum compactum
Sphagnum fallax
Sphagnum fimbriatum
Sphagnum flexuosum
Sphagnum inundatum
Sphagnum magellanicum
Sphagnum molle
Sphagnum palustre
Sphagnum papillosum
Sphagnum platyphyllum
Sphagnum rubellum
Sphagnum squarrosum
Sphagnum subnitens
Sphagnum tenellum
Splachnum ampullaceum
Straminergon stramineum
Syntrichia laevipila

Skov-langnæb
Ulvefod-kransemos
Plæne-kransemos
Stor kransemos
Smalfliget ribbeløs
Rendet ribbeløs
Gaffel stjerneløv
Blågrøn stjerneløv
Dam-stjerneløv
Almindelig stjerneløv
Stribet krogblad
Kalk tveblad
Tæt tveblad
Gulbrun tveblad
Kær-tveblad
Lund-tveblad
Sump-tveblad
Liden tveblad
Grå strålekransmos
Tyk strålekransmos
Park-kortkapsel
Grøn krumblad
Stor skorpionmos
Skygge-kalkmos
Rødbrun tørvemos
Plyds-tørvemos
Tæt tørvemos
Brodspids-tørvemos
Frynset tørvemos
Kuplet tørvemos
Stump tørvemos
Rød tørvemos
Blød tørvemos
Almindelig tørvemos
Sod-tørvemos
Storbladet tørvemos
Kohorns-tørvemos
Udspærret tørvemos
Fedtet tørvemos
Skebladet tørvemos
Pære-møgmos
Tråd-skebladsmos
Træ-hårstjerne

2014
2014
2014
2014
2014
2014

Før 2014
2014
2014
2014
2014

Før 2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
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Syntrichia ruraliformis
Syntrichia ruralis
Tetraphis pellucida
Thamnobryum alopecurum
Thuidium assimile
Thuidium tamariscinum
Tortella glareicola
Tortella inclinata
Tortula modica
Tortula muralis
Tortula subulata
Tortula truncata
Tritomaria exsectiformis
Ulota bruchii
Ulota crispa
Ulota phyllantha
Warnstorfia exannulata
Warnstorfia fluitans
Weissia brachycarpa
Weissia controversa
Zygodon conoideus
Zygodon rupestris
Zygodon viridissimus

Spidsbladet hårstjerne
Tag-hårstjerne
Almindelig firtand
Mat bækkost
Spidsbladet bregnemos
Pryd-bregnemos
Tyges snoblad
Gul snoblad
Mark-bægermos
Mur-snotand
Syl-snotand
Vidmundet bægermos
Skævbladet tretand
Bruchs låddenhætte
Kruset låddenhætte
Stor låddenhætte
Rødlig bueblad
Vand-bueblad
Tykvægget hindemund
Smaltandet krusmos
Tand-køllemos
Almindelig køllemos
Grøn køllemos

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
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Bilag 8: Utm-koordinater 
for undersøgte prøvefelter
Feltnr., som ender på et tal, er tilfældigt udlagte prøvefelter. Feltnr., som ender på et bogstav, er
subjektivt udlagte prøvefelter.

Feltnr Hovedtype Geokod_Utm_X Geokod_UTM_Y

1330-1 Strandeng 453.310 6.288.590

1330-10 Strandeng 453.030 6.290.000

1330-11 Strandeng 453.180 6.290.810

1330-12 Strandeng 453.590 6.287.610

1330-2 Strandeng 453.420 6.292.330

1330-3 Strandeng 453.260 6.288.780

1330-4 Strandeng 453.560 6.291.470

1330-5 Strandeng 454.170 6.290.570

1330-7 Strandeng 453.680 6.291.500

1330-8 Strandeng 454.040 6.287.510

1330-A Strandeng 454.095 6.287.008

2120-1 Hvid klit 454.140 6.297.450

2120-10 Hvid klit 452.780 6.290.350

2120-12 Hvid klit 453.220 6.285.920

2120-14 Hvid klit 465.570 6.317.870

2120-2 Hvid klit 452.890 6.291.630

2120-3 Hvid klit 454.100 6.297.150

2120-4 Hvid klit 474.120 6.328.680

2120-5 Hvid klit 453.470 6.284.440

2120-6 Hvid klit 454.162 6.297.475

2120-7 Hvid klit 452.955 6.292.354

2120-8 Hvid klit 465.750 6.318.140

2120-9 Hvid klit 454.251 6.297.713

2130-10 Grå klit 455.120 6.300.240

2130-11 Grå klit 453.280 6.292.920

2130-12 Grå klit 453.620 6.285.560

2130-13 Grå klit 464.040 6.312.720

2130-14 Grå klit 468.000 6.316.000

2130-15 Grå klit 465.450 6.310.477

2130-16 Grå klit 465.080 6.315.960

2130-17 Grå klit 467.360 6.319.880

2130-19 Grå klit 466.280 6.311.040

2130-2 Grå klit 460.960 6.305.440

2130-20 Grå klit 456.041 6.299.489

2130-3 Grå klit 465.240 6.316.200

2130-4 Grå klit 463.520 6.312.640

2130-43 Grå klit 475.640 6.326.320

2130-46 Grå klit 475.680 6.326.000

2130-5 Grå klit 466.200 6.318.760

2130-51 Grå klit 471.720 6.322.640

2130-52 Grå klit 472.680 6.322.720

2130-6 Grå klit 465.280 6.317.280

2130-7 Grå klit 467.280 6.320.480

2130-9 Grå klit 457.800 6.300.040

2130-A Grå klit 458.782 6.295.763

2130-b Grå klit 456.950 6.303.202

2130-C Grå klit 457.925 6.299.962

2130-D Grå klit 459.360 6.303.876

2130-e Grå klit 460.856 6.305.459

2130-f Grå klit 473.404 6.327.192

2130-G Grå klit 454.226 6.292.400

2140-1 Klithede 460.440 6.305.700

2140-10 Klithede 467.821 6.317.876

2140-11 Klithede 457.860 6.302.160

2140-13 Klithede 475.860 6.326.820

2140-14 Klithede 475.623 6.324.486

2140-15 Klithede 474.660 6.327.720

2140-16 Klithede 467.710 6.318.075

2140-17 Klithede 457.500 6.302.040

2140-18 Klithede 459.540 6.304.320

2140-2 Klithede 460.140 6.305.160

2140-4 Klithede 459.360 6.299.700

2140-40 Klithede 475.860 6.326.820

2140-5 Klithede 460.380 6.305.880

2140-6 Klithede 456.780 6.303.000

2140-7 Klithede 475.895 6.327.239

2140-9 Klithede 473.096 6.324.051

2140-A Klithede 462.433 6.312.762

2160-41 Kilt m. gråris 454.200 6.292.440

2190-04 Klitlavning 457.560 6.301.380

2190-1 Klitlavning 465.360 6.311.940

2190-10 Klitlavning 465.661 6.312.011

2190-11 Klitlavning 466.800 6.315.360

2190-13 Klitlavning 471.780 6.320.160

2190-14 Klitlavning 475.020 6.321.840

2190-15 Klitlavning 464.825 6.310.924

2190-16 Klitlavning 474.840 6.321.780

2190-17 Klitlavning 465.300 6.311.100

2190-18 Klitlavning 468.060 6.316.860

2190-19 Klitlavning 473.820 6.324.600

2190-2 Klitlavning 474.115 6.322.964

2190-20 Klitlavning 472.226 6.322.757

2190-26 Klitlavning 476.820 6.324.720

2190-27 Klitlavning 476.760 6.324.480

2190-3 Klitlavning 474.300 6.322.980

2190-41 Klitlavning 476.460 6.327.240

2190-44 Klitlavning 473.160 6.323.100

2190-45 Klitlavning 477.510 6.325.980

2190-46 Klitlavning 464.100 6.312.060
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2190-47 Klitlavning 453.050 6.292.640

2190-6 Klitlavning 457.022 6.300.110

2190-7 Klitlavning 479.520 6.324.690

2190-8 Klitlavning 464.640 6.311.880

2190-9 Klitlavning 460.440 6.306.360

2190-A Klitlavning 453.088 6.291.312

2190-B Klitlavning 452.856 6.289.411

2190-C Klitlavning 452.798 6.287.776

2190-D Klitlavning 453.090 6.291.318

2190-e Klitlavning 452.858 6.289.413

2190-f Klitlavning 462.309 6.312.863

2190-G Klitlavning 465.923 6.316.993

2190-H Klitlavning 465.940 6.316.850

6210-02 Kalkoverdrev 456.800 6.321.298

6210-10 Kalkoverdrev 475.520 6.329.900

6210-11 Kalkoverdrev 458.151 6.294.720

6210-12 Kalkoverdrev 475.920 6.323.679

6210-14 Kalkoverdrev 476.240 6.329.480

6210-15 Kalkoverdrev 475.999 6.324.008

6210-16 Kalkoverdrev 475.950 6.323.765

6210-17 Kalkoverdrev 477.263 6.320.470

6210-18 Kalkoverdrev 475.920 6.329.600

6210-19 Kalkoverdrev 476.920 6.329.080

6210-20 Kalkoverdrev 457.961 6.294.461

6210-21 Kalkoverdrev 475.840 6.329.677

6210-22 Kalkoverdrev 477.849 6.328.688

6210-24 Kalkoverdrev 476.599 6.329.200

6210-48 Kalkoverdrev 475.793 6.323.526

6210-5 Kalkoverdrev 475.440 6.330.000

6210-7 Kalkoverdrev 476.480 6.329.280

6210-8 Kalkoverdrev 477.600 6.326.860

6210-9 Kalkoverdrev 476.800 6.329.120

6210-A Kalkoverdrev 476.527 6.321.475

6210-B Kalkoverdrev 476.145 6.324.215

6230-01 Surt overdrev 458.790 6.295.582

6230-06 Surt overdrev 476.241 6.320.222

6230-09 Surt overdrev 476.719 6.320.319

6230-12 Surt overdrev 478.907 6.328.286

6230-13 Surt overdrev 476.476 6.320.319

6230-14 Surt overdrev 478.800 6.328.280

6230-15 Surt overdrev 476.944 6.320.276

6230-18 Surt overdrev 476.700 6.320.239

6230-19 Surt overdrev 478.760 6.328.280

6230-2 Surt overdrev 478.760 6.328.360

6230-20 Surt overdrev 476.562 6.320.404

6230-22 Surt overdrev 477.160 6.320.160

6230-28 Surt overdrev 458.581 6.295.201

6230-4 Surt overdrev 478.880 6.328.280

6230-41 Surt overdrev 478.360 6.328.400

6230-42 Surt overdrev 477.800 6.328.720

6230-43 Surt overdrev 476.480 6.320.320

6400-41 Eng 457.880 6.294.640

6400-42 Eng 458.860 6.295.460

6400-44 Eng 458.980 6.295.560

7140-1 Hængesæk 459.940 6.296.180

7140-3 Hængesæk 459.880 6.296.140

7140-4 Hængesæk 457.600 6.294.220

7140-5 Hængesæk 460.040 6.296.300

7140-6 Hængesæk 460.100 6.296.360

7140-8 Hængesæk 468.670 6.318.000

7140-9 Hængesæk 458.720 6.295.660

7140-A Hængesæk 471.508 6.320.285

7200-43 Mose 456.640 6.294.440

7200-A Mose 460.728 6.301.025

7230-05 Rigkær 477.420 6.321.980

7230-1 Rigkær 477.020 6.320.440

7230-10 Rigkær 457.380 6.296.720

7230-11 Rigkær 475.448 6.320.437

7230-12 Rigkær 477.000 6.320.480

7230-13 Rigkær 472.780 6.317.920

7230-14 Rigkær 457.480 6.296.680

7230-15 Rigkær 458.080 6.294.760

7230-16 Rigkær 475.407 6.320.544

7230-18 Rigkær 477.480 6.321.840

7230-19 Rigkær 477.310 6.322.050

7230-2 Rigkær 456.960 6.294.240

7230-20 Rigkær 456.480 6.294.480

7230-21 Rigkær 457.640 6.296.640

7230-3 Rigkær 457.480 6.296.640

7230-4 Rigkær 460.100 6.296.560

7230-6 Rigkær 457.440 6.296.660

7230-8 Rigkær 477.331 6.321.663

91E0-20 Ask/el 466.340 6.310.800

91E0-A Ask/el 473.572 6.317.280

91E0-B Ask/el 473.610 6.317.398

91E0-c Ask/el 455.667 6.296.409

ager-17 ager 469.560 6.319.921

ager-3 ager 463.760 6.307.240

ager-5 ager 465.960 6.309.440

ager-8 ager 469.080 6.320.280

ager-9 ager 479.280 6.325.080

ahorn-41 ær 480.290 6.323.060

ant-A antropo 476.322 6.329.441

ant-B antropo 478.805 6.328.301

ant-C antropo 476.523 6.329.193

ant-D antropo 475.167 6.330.254

ant-E antropo 468.166 6.314.024

ant-F antropo 471.052 6.318.464

ant-G antropo 461.717 6.301.440

ant-H antropo 472.997 6.321.589

ant-I antropo 456.621 6.294.350

ant-J antropo 477.915 6.328.478

ant-K antropo 473.238 6.322.263

ant-L antropo 467.801 6.318.943
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ant-M antropo 478.795 6.328.301

Ant-N antropo 460.902 6.308.149

Ant-O antropo 460.902 6.308.149

Ant-P antropo 460.902 6.308.149

Ant-Q antropo 454.950 6.298.018

Ant-R antropo 455.027 6.298.009

Ant-S antropo 456.621 6.294.350

Ant-T antropo

Ant-U antropo 456.619 6.294.352

ask-41 ask 480.120 6.322.930

ask-42 ask 480.150 6.322.910

birk-1 birk 472.480 6.321.060

birk-10 birk 472.480 6.321.120

birk-11 birk 471.880 6.318.240

birk-12 birk 467.698 6.314.035

birk-14 birk 467.300 6.312.160

birk-15 birk 467.240 6.312.300

birk-2 birk 476.880 6.322.060

birk-3 birk 467.000 6.310.560

birk-4 birk 468.180 6.314.560

birk-40 birk 475.500 6.320.280

birk-41 birk 469.060 6.319.900

birk-5 birk 464.239 6.307.509

birk-6 birk 467.157 6.321.233

Birk-9 birk 475.385 6.320.266

birk-A birk 465.248 6.315.512

Bøg-1 bøg 461.689 6.301.479

bøg-10 bøg 479.200 6.322.280

bøg-11 bøg 468.160 6.314.280

bøg-12 bøg 472.120 6.317.560

bøg-13 bøg 480.560 6.322.680

bøg-14 bøg 468.065 6.313.855

bøg-2 bøg 473.750 6.317.243

bøg-3 bøg 480.240 6.323.040

bøg-30 bøg 461.320 6.301.840

bøg-4 bøg 478.680 6.323.080

bøg-41 bøg 460.660 6.300.920

bøg-5 bøg 475.920 6.320.240

bøg-6 bøg 480.360 6.323.080

bøg-7 bøg 473.840 6.316.440

bøg-8 bøg 470.720 6.317.640

bøg-9 bøg 466.350 6.308.110

bøg-A bøg 477.584 6.324.704

bøg-B bøg 461.110 6.302.037

bøg-C bøg 475.331 6.320.846

bøg-D bøg 461.248 6.301.976

eg-1 eg 473.610 6.316.360

eg-10 eg 472.136 6.321.476

eg-11 eg 457.700 6.297.600

eg-12 eg 457.300 6.297.200

eg-13 eg 471.180 6.318.910

eg-17 eg 461.800 6.303.200

eg-2 eg 475.406 6.320.094

eg-3 eg 466.220 6.308.480

eg-5 eg 471.300 6.318.600

eg-6 eg 471.350 6.318.690

eg-8 eg 475.000 6.319.900

eg-9 eg 472.300 6.317.350

eg-A eg 480.525 6.323.374

eg-B eg 457.075 6.297.203

el-41 el 468.921 6.319.941

el-42 el 470.260 6.319.280

el-43 el 469.020 6.319.920

el-44 el 468.900 6.319.900

el-45 el 476.240 6.319.960

el-46 el 466.200 6.310.800

løv-a bl.løv 480.351 6.322.982

pil-41 pil 477.470 6.325.980

pil-42 pil 477.500 6.325.790

pil-43 pil 471.480 6.320.400

pla-1 nål 463.200 6.308.800

pla-10 nål 472.400 6.321.400

pla-11 nål 470.993 6.317.393

pla-12 nål 464.000 6.307.800

pla-13 nål 477.200 6.322.400

pla-138 nål 479.590 6.323.203

pla-14 nål 472.200 6.315.800

pla-15 nål 468.400 6.319.820

pla-16 nål 472.800 6.322.340

pla-17 nål 465.580 6.307.800

pla-18 nål 469.400 6.316.400

pla-19 nål 454.800 6.298.000

pla-2 nål 479.400 6.323.000

pla-20 nål 469.200 6.320.200

pla-3 nål 477.009 6.325.796

pla-4 nål 459.600 6.302.200

pla-41 nål 478.800 6.323.000

pla-5 nål 469.000 6.317.600

pla-6 nål 471.000 6.318.600

pla-7 nål 477.400 6.323.600

pla-8 nål 456.200 6.297.400

pla-9 nål 477.400 6.322.800

pla-a nål 477.636 6.324.695

pla-b nål 457.109 6.298.588

pla-c nål 479.938 6.323.165

pla-D nål

sø-1 Søbred 458.297 6.297.422

sø-10 Søbred 458.347 6.301.744

sø-11 Søbred 467.818 6.318.944

sø-12 Søbred 461.986 6.303.103

sø-13 Søbred 478.815 6.324.272

sø-14 Søbred 467.333 6.314.236

sø-15 Søbred 465.016 6.314.667

sø-16 Søbred 472.505 6.321.516
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sø-17 Søbred 457.980 6.303.370

sø-18 Søbred 456.494 6.299.608

sø-19 Søbred 474.340 6.326.374

sø-2 Søbred 461.096 6.303.146

sø-20 Søbred 463.452 6.308.912

sø-29 Søbred 479.334 6.323.388

sø-3 Søbred 465.688 6.307.524

sø-4 Søbred 466.865 6.312.187

sø-41 Søbred 469.140 6.317.220

sø-5 Søbred 476.721 6.320.128

Sø-6 Søbred 467.430 6.320.604

sø-7 Søbred 472.973 6.323.806

sø-8 Søbred 456.574 6.298.702

sø-9 Søbred 473.571 6.317.341

sø-A Søbred 460.437 6.302.864

sø-B Søbred 458.357 6.301.744

vand-1 grøft 456.600 6.297.720

vand-10 grøft 463.530 6.311.400

vand-11 grøft 462.360 6.308.340

vand-13 grøft 460.673 6.304.352

vand-14 grøft 462.500 6.306.150

vand-15 grøft 467.180 6.314.000

vand-16 grøft 463.770 6.311.320

vand-17 grøft 465.800 6.314.320

vand-18 grøft 474.130 6.321.380

vand-2 grøft 453.530 6.285.950

vand-20 grøft 460.720 6.302.430

vand-22 grøft 458.080 6.297.800

vand-3 grøft 455.800 6.296.160

vand-4 grøft 478.250 6.324.870

vand-8 grøft 477.530 6.328.560

vand-9 grøft 464.240 6.308.800

vand-a grøft 467.681 6.313.195

vand-b grøft 460.248 6.306.470

vand-c grøft 478.856 6.323.494

vand-19 grøft 460.730 6.302.720

vand-5 grøft 456.980 6.298.700

vej-1 vej 459.360 6.302.300

vej-10 vej 464.230 6.313.330

vej-11 vej 464.190 6.310.470

vej-12 vej 462.350 6.310.030

vej-13 vej 456.490 6.295.210

vej-14 vej 475.987 6.315.853

vej-15 vej 454.150 6.288.940

vej-16 vej 462.070 6.301.460

vej-17 vej 477.480 6.322.860

vej-18 vej 465.291 6.314.973

vej-2 vej 471.110 6.319.110

vej-20 vej 455.190 6.297.770

vej-23 vej 457.533 6.294.121

vej-26 vej 455.650 6.296.520

vej-4 vej 471.910 6.324.740

vej-5 vej 472.380 6.325.600

vej-6 vej 470.820 6.317.320

vej-7 vej 462.950 6.312.650

vej-8 vej 470.720 6.323.180

vej-9 vej 453.010 6.293.000
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www.HabitatVision.dk

Syd for Vangså findes område med mange klitlavninger og spændende mosser. Om foråret er de alle vandfyldte som her.
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